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Voorwoord

Toen ik m 1985 student-assistent werd bij het Instituut voor Rechtssociologie aan de Katholieke
Universiteit in Nijmegen, kon ik niet vermoeden dat dit uiteindelijk tot het schrijven van een proefschrift zou leiden Dat ik hiertoe enkele jaren later besloot, had niet alleen te maken met mi|n
interesse voor het vreemdelingenrecht en voor de rechtssociologische bestudering daarvan De goede sfeer op het Instituut en de wetenschap nog een aantal jaren onder de inspirerende en deskundige begeleiding van Kees Groenendijk te kunnen werken, waren eveneens een belangrijke stimulans
om die uitdaging aan te gaan
Bij de totstandkoming van dit boek waren diverse personen betrokken Allereerst ben ik dank
verschuldigd aan Kees Groenendijk en Tetty Havmga, die mij gedurende het onderzoek op enthousiaste wijze hebben begeleid Ulli Jessurun d'Oliveira dank ik voor de gelegenheid die hij me bood
om aan het Europees Universitair Instituut in Florence met hem en met andere onderzoekers over
de eerste aanzetten voor mijn proefschrift van gedachten te wisselen
Verder wil ik de student-assistenten bedanken, die gedurende mi|n onderzoek bi| het Instituut
voor Rechtssociologie hebben gewerkt Met name Margot Ermers heeft veel ondankbaar zoek- en
telwerk verricht
Mijn dank gaat ook uit naar dhr S F M Plantinga en dhr W Strang, die mij wegwijs hebhen
gemaakt in het Algemeen Rijksarchief en in het Semi-statisch Archief van het ministerie van Justitie
Frans Züverentant stelde mij nooit teleur als ik met mijn vragen over de naturalisatiepraktijk een
beroep deed op zijn jarenlange ervaring bij het ministene van Justitie
Anita Boeker en Ashley Terlouw hebben het manuscript van waardevolle redactionele opmerkingen voorzien Sharon KJeinbussink dank ik voor de Engelse samenvatting
Ten slotte gaf Hanneke mij steeds de morele steun om het boek tot een goed einde te brengen,
ook toen de komst van Lotte het voor mij niet gemakkelijk maakte de gang naar de studeerkamer te
blijven maken
Utrecht, april 1995
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1 Zie bijvoorbeeld Brubaker ( 1989a,
1989b. 1990 en 1992). Hammar ( 1989
en 1990) De Rham (1990) en Carens
(Ι9Θ9)
2 Sommige juristen zi|n van mening
dat aan nationaliteit begripsmatig en
juridisch geen rechtsgevolgen zijn
verbonden Nationaliteit wordt door
hen gezien als een "lege huls" of als
een 'koppelbegrip dat op zichzelf
geen inhoud heeft" (zie bijvoorbeeld
De Groot 1988 13 e v) Dogmatisch
gezien mag dit een interessante
opvatting zijn, maar maatschappelijk
gezien is ze onhoudbaar De
omstandigheid dat de rechtsgevolgen
van nationaliteit in de tijd en per staat
kunnen variëren betekent niet dat
nationaliteit een lege huls zou zijn Juist
vanwege de belangrijke rechtsgevolgen die aan nationaliteit zijn
verbonden, is het recht op een
nationaliteit in 1948 als mensenrecht
in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens opgenomen Zie
voor kritiek op deze lege-hulstheone'
Jessurun d'Oliveira (1989) en De
Haas-Engel (1993 34-42)

Wetenschappelijke belangstelling voor
nationaliteitswetgeving

De wetenschappelijke belangstelling voor nationaliteitswetgeving
in Europa is het laatste decennium sterk toegenomen Tot voor
kort hielden vnjwel uitsluitend juristen zich met nationalïteitswetgeving bezig. Hienn is echter verandering gekomen Ook sociologen, historici, politicologen en filosofen 7ijn zich gaan interesseren
voor de vraag wie tot de burgers van een staat worden gerekend
en welke mogelijkheden aan vreemdelingen worden geboden de
nationaliteit te verkrijgen ' Die interesse heeft diverse redenen
Aan nationaliteit zijn direct en indirect belangrijke rechtsgevolgen verbonden 2 Zeker in de welvarende West-Europese staten
gaat het bij nationahteitsverlening om verlening van een schaars
goed De burgers van die staten hebben recht op toelating tot en
verblijf op het grondgebied van de staat, be7itten kiesrecht, kunnen tot openbare functies worden benoemd en hebben aansptaak
op onderwijs, gezondheids7org en een minimuminkomen Vreemdelingen komen hooguit op termijn voor de7e rechten en voomeningen in aanmerking, als zij een permanente verblijfsvergunning
weten te bemachtigen of de nationaliteit door natuiahsatie verklagen Meestal komt het echter niet zover De meeste vreemdelingen
stranden in een vroeg stadium op het restrictieve toelatingsbeleid
dat in West-Europa wordt gevoerd Vooral de grote betekenis van
nationaliteit voor het verblijfsrecht maakt het interessant te bezien
aan welke personen en onder welke voorwaarden de nationaliteit
wordt verleend
Bestudenng van nationaliteitswetgeving en nationahteitsverlening aan vreemdelingen is ook interessant omdat 7e een indruk kan
geven over het beeld dat bij de politieke ge7agsdragers ovei hun
volk of natie bestaat Bij dat beeld kunnen diverse entena, zoals
etnische herkomst, afstamming, geboorte op het grondgebied van
de staat, politieke overtuiging, religie, cultuur en kennis van de taal,
van belang zijn Deze criteria zullen mede bepalen of en in welke
mate er voor vreemdelingen mogelijkheden zijn om tot het volk te
gaan behoren en de nationaliteit van de staat te verkrijgen
De houding van de nationale overheden en politici ten opzichte van de verlening van de nationaliteit aan vreemdelingen kan
ook als graadmeter voor het democratisch gehalte van de staat
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worden gezien Toen in het begin van de jaren tachtig in veel
West-Europese staten werd beseft dat de meeste van de aanwezige
'gastarbeiders' niet meer naar hun land van herkomst zouden
terugkeren, werd de roep om politieke participatie en kiesrecht
voor vreemdelingen sterker Steeds vaker werd in de samenleving,
de politiek en de wetenschap de vraag gesteld of de aanwezigheid
van een grote groep vreemdelingen die permanent in een samenleving verbh)ft, een relatief zwakke rechtspositie bezit en buiten de
belangrijkste politieke besluitvorming wordt gehouden, wel te
verenigen is met de democratische beginselen zoals die in WestEuropa worden gehuldigd Naast de verlening van het kiesrecht
werd en wordt nationaliteitsverlening als één van de middelen
gezien om aan de roep om gelijke rechten en politieke participatie
te voldoen
Naast de groeiende interesse voor de rol van de politieke
gezagsdragers bij het maken en uitvoeren van nationaliteitswetgeving en beleid, is er ook steeds meer aandacht vooi de belangstelling voor naturalisatie bi) vieemdelmgen zelf Zoals de wetgeving en het beleid een indicatie kunnen vormen voor de
houding van de nationale overheid en de politici ten opzichte van
vreemdelingen, zo kunnen de mate waarin en de motieven op
grond waarvan vreemdelingen al dan niet een verzoek om naturalisatie indienen, een indicatie zijn voor hun oriëntatie op de
nieuwe samenleving Om die reden kan het interessant zijn om
naast de invloed van de overheid en de politiek op nationaliteitsverwerving door vreemdelingen, ook naar de belangstelling voor
de nationaliteit bij vreemdelingen te kijken
Dit boek behandelt in een historisch perspectief de ontwikkelingen inzake de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan in
Nederland gevestigde vreemdelingen vanaf 1813 Daarbij zullen
diverse van bovengenoemde aspecten van nationahteitsverlening
aan vreemdelingen aan de orde komen
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Nationaliteitsverlening: verschillen in wetgeving
e n beleid

De meeste mensen knjgen hun nationaliteit bij geboorte en houden die tot aan hun dood Slechts een klein deel wisselt in de loop
van het leven van nationaliteit of krijgt er een nationaliteit bij De
vraag wie tot de burgers van een staat behoren, wordt dan <xik
primair beantwoord aan de hand van de ι egels over de verkrijging
van de nationaliteit bij geboorte Deze regels zijn niet in elke staat
hetzelfde
Grofweg zijn er twee aanknopingspunten voor nationahteitsverlening bij geboorte de nationaliteit van de ouders en de plaats
van geboorte In het eerste geval wordt de nationaliteit van ouder
op kind doorgegeven Dit wordt vaak het afstammmgsbegmsel of
tus sanguinis (recht van het bloed) genoemd In het tweede geval
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wordt de nationaliteit verkregen door geboorte op het grondgebied van de staat In dat geval wordt vaak van het territorialiteitsbeginsel of ius solt (recht van de grond) gesproken In de
nationahteiLswetgeving van de meeste staten zi|n loeide aanknopingspunten, afstamming en gebœrte op het grondgebied van de
staat, tot op zekere hoogte terug te vinden Vrijwel altijd heeft één
van beide echter duidelijk de overhand
Het verschil tussen het afstammings- en het territorialiteitsbeginsel is vooral relevant vanwege de migratie In een wereld
zonder grensoverschrijdende migratie zou het niet uitmaken of in
een staat de nationaliteit door afstamming of door geboorte op het
grondgebied wordt toegekend 3 In beide gevallen zou immers
elke inwoner de nationaliteit van de staat bezitten In zo'n wereld
zou nationaliteitswetgeving, waarmee juist wordt beoogd om onderscheid te maken tussen het 'eigen volk' (de staatsburgers) en
vreemdelingen, overbodig zijn De realiteit is echter anders
Grensoverschnjdende migratie is een maatschappelijk verschijnsel
dat op grote schaal plaatsvindt Op het grondgebied van elke staat
wonen behalve staatsburgers ook vreemdelingen Of de kinderen
van deze vreemdelingen bij geboorte de nationaliteit van de
ïmmigratiestaat verkrijgen, hangt ervan af of in die staat de nationaliteit door afstamming of door geboorte op het grondgebied
wordt verkregen Is geboorte op het grondgebied het aanknopingspunt, dan verkrijgen kinderen van vreemdelingen bij geboorte de nationaliteit van de ïmmigratiestaat Is afstamming het
aanknopingspunt, dan zijn zij hiervan uitgesloten De mate waarin
in ïmmigratiestaten bij nationahteitsverlening bij geboorte gebruik
wordt gemaakt van territoriale aanknopingspunten, bepaalt dus of
kinderen van vreemdelingen bij geboorte de nationaliteit van de
staat verwerven

3 Zie hierover ook Brubaker ( 1989b
102-104)

De nationaliteitswetgeving van elke staat bevat naast ι egels
over de verwerving van de nationaliteit bi| geboorte ook regels
over de verlening van de nationaliteit aan in de staat gevestigde
vreemdelingen Ook bij nationahteitsverlening na geboorte kun
nen zich tussen staten grote verschillen vooidoen De Amerikaanse
socioloog Brubaker (1989b 108-109) maakt m dit verband ondeischeid tussen een discretionary system en een as-of-nght system
Een discretionary system kan kort worden omschreven als een
praktijk waann nationaliteitsverlening aan vreemdelingen het ka
rakter van een gunst heeft In die praktijk ziet de overheid geen
aanleiding om vreemdelingen te stimuleren de nationaliteit aan te
vragen Naturalisatie is de enige wijze waarop de nationaliteit door
vreemdelingen kan worden verkregen De voorwaarden voor
naturalisatie zijn talrijk en vaag omschreven Is aan de voorwaar
den voldaan, dan is dit bovendien nog geen garantie dat de
nationaliteit wordt verkregen De overheid behoudt zich het recht
voor het verzoek af te wijzen, als met de naturalisatie geen nationaal belang wordt gediend De overheid heeft met andere woorden
een grote mate van discretionaire bevoegdheid Bij verlening van
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4 Zie voor dergelijke vergelijkingen
ook Brubaker (1989b) De Rham
( 1990) en Hammar ( 1990 72-80)

Figuur I

de nationaliteit moet de vreemdeling afstand doen van 7i|n oorspronkelijke nationaliteit Negatieve beslissingen op een naturalisatieverzoek worden in een discretionary system niet beargumenteerd Ook staat er voor de vreemdeling geen beroep open bi)
een onafhankelijke rechter Het aantal vreemdelingen dat de
nationaliteit verkrijgt is laag, de kosten zijn hcx>g en de procedure
is complex en duurt lang
Een asof-nght system daarentegen staat voor een praktijk waarin de verlening van de nationaliteit aan vreemdelingen het karakter van een recht heelt In zo'n praktijk moedigt de overheid
vreemdelingen aan de nationaliteit te verkrijgen en wordt nationaliteitsverknjging in het belang van de staat geacht Naast de naturahsatieprocedure bestaan vaak procedures waardoor op eenvoudige wijze, door het afleggen van een verklaring (optie), de
nationaliteit kan worden verkregen De voorwaarden voor naturalisatie zijn beperkt en helder omschreven De meeste verzoekers
doorlopen zonder problemen de procedure en het aantal naturalisaties is groot De verzoeker mag zijn oorspronkelijke nationaliteit
behouden In het kleine aantal gevallen waarin de overheid het
verzoek afwijst, wordt de reden van afwijzing meegedeeld en kan
de vreemdeling in beroep bi) de rechter De kosten van naturalisatie zijn laag en de duur van de procedure is beperkt
Uiteraard gaat het bij het onderscheid van Brubaker om stereotypen De nationaliteitswetgeving en het beleid bevatten in vnjwel
elke staat zowel kenmerken van een discretionary system als van
een as-of-nght system Dit neemt echter niet weg dat de praktijk
van nationahteitsverlening aan vreemdelingen in sommige staten
meer het karakter van een gunst heeft en in andere staten meer het
karakter van een recht Bovendien kan die praktijk per staat ook
in de tijd variëren Dit laatste zal in dit boek voor de Nederlandse
praktijk worden aangetoond Hieronder wordt een indruk verschaft van verschillen tussen staten (zie ook figuur 1) *
Canada en de Verenigde Staten zijn voorbeelden van staten
waar de "incorporation of immigrants as citizens', zoals Brubaker
(1989b 119) het noemt, zeer hoog is In beide staten wordt de
nationaliteit op basis van geboorte op het grondgebied verleend

Nationaliteitsverlening aan vreemdelingen naar wijze van verkrijging

staat

eerste generatie

tweede generatie

derde generatie

Canada
Verenigde Staten
Frankrijk
Nederland
Duitsland
Zwitserland

naturalisatie
naturalisatie
naturalisatie
naturalisatie
naturalisatie
naturalisatie

automatisch bij geboorte
automatisch bij geboorte
optie tussen 16-21 jaar
optie tussen 18-25 jaar
naturalisatie
naturalisatie

automatisch
automatisch
automatisch
automatisch
naturalisatie
naturalisatie

bij geboorte
bij geboorte
bij geboorte
bij geboorte
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Kinderen van vreemdelingen die in deze staten worden geboren,
verkn)gen automatisch de Canadese of de Amenkaanse nationaliteit Hiernaast heeft naturalisatie in deze staten veel karaktertrekken van een recht Naturalisatie wordt door deze staten als een
logisch gevolg van immigratie gezien De voorwaarden zijn duidelijk omschreven, de verzoeker mag zijn oorspronkelijke nationaliteit
behouden en het aantal naturalisaties is relatief hoog Waar Canada
en de Verenigde Staten wel sterk van veel andere staten afwijken,
is dat zij van hun verzoekers enige kennis van de geschiedenis, de
staatsinnchting en de geografie van de staat vereisen
Duitsland en Zwitserland zijn voorbeelden van staten waarin de
overheid van oudsher zeer terughoudend is geweest met de
verlening van de nationaliteit aan vreemdelingen In beide staten
wordt de nationaliteit bij geboorte uitsluitend toegekend op basis
van afstamming Dit betekent dat in Duitsland en in Zwitserland
geboren kinderen van vreemdelingen de nationaliteit van deze
staten niet automatisch verkrijgen Deze kinderen zijn evenals hun
ouders op naturalisatie aangewezen Naturalisatie heeft in deze
staten overwegend het karakter van een gunst De voorwaarden
zijn streng en het voldoen aan die voorwaarden is nog geen
garantie voor naturalisatie Met de naturalisatie moet een staatsbelang zijn gediend Pas recent zijn de voorwaarden voor naturalisatie wat versoepeld In Duitsland is het in 1990 vooral voor
jonge vreemdelingen eenvoudiger geworden de Duitse nationaliteit te verkrijgen In Zwitserland mogen vreemdelingen sinds 1992
bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden
Frankrijk en Nederland zijn voorbeelden van staten die een
tussenpositie innemen In deze staten wordt de nationaliteit bi|
geboorte primair op basis van afstamming verleend Geboorte op
Frans en Nederlands grondgebied is echter eveneens een belangrijk aanknopingspunt voor verknjging van de nationaliteit In
Franknjk en Nederland geboren kinderen van vreemdelingen die
daar ook zelf zijn geboren, de derde generatie, verkregen bij
geboorte automatisch de Franse respectievelijk de Nederlandse
nationaliteit De tweede generatie heeft een optierecht, dat in
Franknjk tussen de leeftijd van 16 en 21 jaar en in Nedeiland
tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar kan worden uitgeoefend
Naturalisatie heeft in deze staten momenteel overwegend het
karakter van een recht De voorwaarden zijn relatief mild en het
aantal afwijzingen is in beide staten klein In 1992 is het beleid in
Nederland verder versoepeld Ook in Nederland kunnen vreemdelingen bij naturalisatie sindsdien hun oorspronkelijke nationaliteit
behouden In Frankrijk was dit al het geval Wel is met de
procedure in beide staten lange tijd gemoeid
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Het 'nationaal bewustzijn' als verklaring
v o o r de verschillen
De verklaring voor de verschillen in nationahteitswetgeving en
voor de verschillen in de praktijk van nationahteitsverlening aan
vreemdelingen heeft allereerst te maken met de soevereiniteit van
de staten Elke staat is volgens het internationale recht in beginsel
vri) om te bepalen aan wie de nationaliteit of het staatsburgerschap
5
wordt verleend Die vrijheid is tot op heden in grote lijnen intact
gebleven Ook de vele verdragen die in de loop der |aren zijn
afgesloten, onder meer ter beperking van staatloosheid en van
dubbele nationaliteit, hebben die vrijheid niet wezenlijk aangetast
Nu verklaart de soevereiniteit van de staten weliswaar dat
nationaliteiLswetgeving en -beleid per staat kunnen verschillen,
maar nog niet waarom zich in de praktijk tussen sommige staten
ook daadwerkelijk grote verschillen voordoen Brubaker meent
dat die verschillen vooral voortkomen uit de omstandigheid dat in
elke staat een eigen 'nationaal bewustzijn' bestaat Brubaker spreekt
in dit verband van understanding of nationhood en national
self-understanding Nationaliteitswetgeving en -beleid worden vol
gens hem vooral bepaald door specifieke diep gewortelde opvat
tingen bij de nationale politieke gezagsdragers over de identiteit en
het wezen van de natie Brubaker illustreert dit aan de hand van de
sterk verschillende opvattingen in Frankrijk en Duitsland
Het Franse nationale bewustzijn heeft volgens Brubaker zijn
wortels in de Franse revolutie De natie werd in Frankrijk, althans
door de Franse revolutionaire elite, vooral in politieke termen
opgevat De natie was een groep personen die onder dezelfde
wetten en dezelfde wetgevende macht leeft Politieke eenheid en
gelijkheid stonden volgens Brubaker vooiop in het Franse denken
over de natie In deze universele en politieke opvatting van natie
was eigenlijk geen plaats voor een onderscheid tussen staatsbur
gers en vreemdelingen, hetgeen goed tot uitdrukking komt in de
uitspraak van Tallien uit 1795 "Il n'y a d'étranger en Fiance que
les mauvais citoyens" 6 De nadruk op politieke eenheid betekende
niet dat aan culturele eenheid geen belang werd gehecht Er
bestond echter een groot vertrouwen in de assimilerende werking
van instituties als het onderwijs, het leger en de kerk Dit Franse
politieke nationale bewustzijn verklaart volgens Brubaker (1992 3)
waarom in Frankrijk de praktijk van nationahteitsverlening aan
vreemdelingen en hun nageslacht steeds betrekkelijk liberaal is
geweest
5 Zie over de juridische aspecten van
die vrijheid en de beperkingen
daarvan bijvoorbeeld De Groot ( 19B8
17-3Θ) en De Haas-Engel ( 1993
56-66)
6 Geciteerd door Brubaker ( 1990
389, noot 23)

"The state-centered, assimilationist understanding of nationhood in France is embodied and expressed in an expansive definition of citizenship, one that automatically transforms second-generation immigrants into citizens, assimilating them - legally - to other French men and women "
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In tegenstelling tot het Franse nationale bewustzijn stamt het
Duitse volgens Brubaker niet uit een tijdperk van revolutie en
politieke omwentelingen Toen Bismarck in 1871 één Duitse staat
wist te creëren, was de Duitse opvatting van de natie al gevormd
De Duitse natie werd niet beschouwd als de drager van universele
politieke waarden, maar was gebaseerd op culturele en etnische
eenheid In Frankrijk was culturele eenheid van ondergeschikt
belang voor het denken over de natie, maar in Duitsland maakte
ze hiervan de kern uit Het Duitse nationale bewustzijn was
volgens Brubaker niet state-centered maar Volk-centered Of,
zoals Meinecke het omschreef, de Duitse natie was, anders dan de
Franse natie, geen Staatsnation maar een Kulturnation1 Het
Duitse etmsch-culturele nationale bewustzijn verklaart volgens
Brubaker (1992 3) waarom het voor vreemdelingen in Duitsland
tot op de dag van vandaag moeilijk is geweest om de Duitse
nationaliteit te verkrijgen
"The ethnocultural, differentialist understanding of nationhood in Germany is embodied and expressed in a definition of citizenship that is remarkably open to ethnic
German immigrants from Eastern Europe and the Soviet
Union, but remarkably closed to non-German immigrants "
Volgens Brubaker (1992 182) zíjn de Franse politieke en de Duitse
etnisch-culturele opvatting over de natie nog steeds van doorslaggevend belang voor de Franse en Duitse nationaliteitswetgeving
"Debates about citizenship in France and Germany are
debates about what it means to belong to the nation-state
The politics of citizenship today is first and foremost a
politics of nationhood As such, it is a politics of identity,
not a politics of interest (in the restricted, materialist sense)
It pivots more on self-understanding than on self-interest
The 'interests' informing the politics of citizenship are
'ideal' rather than material The central question is not 'who
gets what'' but rather 'who is what'"'

7 Geciteerd door Brubaker
(1992 6)

De politieke debatten over de hervorming van de nationaliteitswetgeving die in Frankrijk en Duitsland in de jaren tachtig zijn
gevoerd, reflecteren volgens Brubaker het grote belang van het
Franse en het Duitse nationaal bewustzijn In Frankrijk stond de
automatische verlening van de Franse nationaliteit op basis van
geboorte op Frans grondgebied onder druk, maar ze hield na een
felle politieke en maatschappelijke discussie toch stand In Duitsland daarentegen was juist kritiek op de afstamming als enig aanknopingspunt voor nationaliteitsverlening bij geboorte Toch werd
ook hieraan uiteindelijk niet getornd Alleen voor de tweede generatie werden de voorwaarden voor naturalisatie versoepeld De verschillen laten zich volgens Brubaker ook kwantitatief uitdrukken
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In Frankrijk, waar het aantal vreemdelingen ongeveer even groot
is als in Duitsland, verkregen in de jaren tachtig jaarlijks ongeveer
53 000 vreemdelingen (inclusief kinderen) door naturalisatie of
geboorte op Frans grondgebied de Franse nationaliteit In Duits
land zouden in die periode nog geen 5 000 vreemdelingen per jaar
H
tot Duitser zijn genaturaliseerd Het laatste is echter onjuist Uit
cijfers van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt
dat in Duitsland van 1981 tot en met 1988, de jaren waarop
Brubaker zich baseert, gemiddeld ruim 14 000 vreemdelingen per
jaar 7ijn genaturaliseerd Dit aantal is zelfs 38 000 als ook de
genaturaliseerde Aussiedier {de in en na de Tweede Wereldoorlog
gevluchte en verdreven 'Deutsche Volkszugebortgé) worden meegerekend 9 De kwantitatieve gevolgen van de verschillen in
nationahteitswetgeving en -beleid tussen Duitsland en Frankrijk
zijn dus kleiner dan Brubaker suggereert
Lucassen (1993 492) heeft waardering voor de historische analyse
van Brubaker, maar merkt terecht op dat er aan zijn onderzoeksmethode ook nadelen kleven Brubakers vertrekpunt is een actuele
situatie Hij vraagt zich af waarom de Franse en de Duitse nationaliteitswetgeving ondanks de betrekkelijk grote overeenkomsten in
migratieprocessen, ïmmigrantenpopulaties en immigratiebeleid
toch zo kunnen verschillen De onderzoeker die zo'n actuele situatie verklaart door terug te gaan in de tijd, loopt, zoals Lucassen het
omschrijft, het gevaar "alleen dat te vinden wat hij of ZIJ denkt te
vinden en blind te zijn voor punten in het verleden waar een ontwikkeling net zo gemakkelijk een andere wending had kunnen
nemen " Terecht betoogt Lucassen dat Brubaker deze valkuil niet
altijd heeft weten te vermijden Zo blijkt uit Brubakers eigen analyse dat het eind vorige eeuw in Frankrijk niets heeft gescheeld of
afstamming was het centrale aanknopingspunt voor verkrijging van
de Franse nationaliteit geworden Ook de laatste jaren is de verwerving van de Franse nationaliteit door vreemdelingen op grond
van geboorte op Frans grondgebied maar ternauwernood overeind
gebleven Deze voorbeelden geven tevens aan dat waar Brubaker
voortdurend spreekt van de Franse understanding of nationhood
en de Duitse self-undentandmg, enige voorzichtigheid geboden is
Hierdoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat hierover in Frankrijk en Duitsland eenduidige opvattingen zouden bestaan Van een
dergelijke homogeniteit is echter nooit sprake geweest, niet onder
de bevolking en niet in de politiek
Fen ander bezwaar betreft de eenzijdige aandacht voor opvattingen over het nationale bewustzijn als verklaring voor verschillen in nationaliteitswetgeving en beleid Brubaker laat over8 Brubaker ( 1992 77-84)
tuigend zien dat die opvattingen in Frankrijk en Duitsland steeds
van
9 Zie Beauftragte der
f5 r o t e invloed zijn geweest op de nationaliteitswetgevmg in die
Bundesregierung fur die Belange der
staten Opvattingen over het nationale bewustzijn stonden en
Auslander ( 1993 11 ) Zie ook Mauz &
staan echter niet op zichzelf, maar hangen nauw samen met andere
Schirmer (1988 61) en Funcke (1991)
maatschappelijke factoren, zoals immigratie, bevolkingsgroei en
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welvaart Hoewel Brubaker niet blind is voor dergelijke factoren,
komen die als het erop aankomt niet terug in de verklaring voor
de verschillen en de ontwikkelingen in nationahteitswetgeving
Toch laten de recente ontwikkelingen op het terrein van nationaliteitswetgeving in West-Europa zich niet alleen verklaren door
(gewijzigde) opvattingen over het nationale bewustzijn De grotere acceptatie van dubbele nationaliteit bij naturalisatie kan niet los
worden gezien van de sterk toegenomen immigratie, de relatief
zwakke sociaal-economische positie van veel vreemdelingen en
de politieke wil om vreemdelingen te 'integreren' De aanscherping van de regels voor verkrijging van de nationaliteit door een
huwelijk met een West-Europese staatsburger kan alleen worden
begrepen tegen de achtergrond van het restrictieve toelatingsbeleid en het bestrijden van 'schijnhuwelijken', de aanduiding
van huwelijken die met het oog op het verkrijgen van een
verblijfsrecht zijn gesloten Het gaat hier, om de woorden van
Brubaker te gebruiken, wel degelijk om politics of interesten zeker
niet alleen of voornamelijk om politics of identity In dit boek
wordt wat dit betreft dan ook vanuit een wat ander en breder
perspectief naar nationahteitswetgeving gekeken

Nationaliteitsverlening aan vreemdelingen:
besluitvorming in e e n spanningsveld
van twee invloedrijke politieke idealen

10 In dit boek wordt het
spanningsveld van het ideaal van de
natiestaat en het gelijkheidsideaal als
conceptueel kader gebruikt Teneinde
hetzelfde spanningsveld aan te duiden,
is ook wel onderscheid gemaakt
tussen het idee van de natiestaat en
het idee van de verzorgingsstaat
(Clermontsea 1991 3-4) tussen het
Wee des Nationalstaats en het Idee der
Republik (Obemdörfer 1989) tussen
het Gedanken des Nationalstaats en
het Gedanken des Sozialstaats (Zuleeg
1987 102-103) en tussen het
nationale zelfbeschikkingsrecht en het
non-discnminatiebegmsel
(Couwenberg 1985 13-14)

De huidige politieke besluitvorming in West-Europa over nationaliteitsverlening aan vreemdelingen vindt plaats in een spanningsveld van twee invloedrijke politieke idealen het ideaal van de
natiestaat en het gelijkheidsideaal 10 Het ideaal van de natiestaat
refereert aan een specifieke politieke opvatting over de ordening
van de wereld Die wereld functioneert volgens die opvatting het
beste als elk volk (elke natie) een eigen staat vormt en elke staat
op één volk berust Het ideaal van de natiestaat veronderstelt een
homogeen volk, een gemeenschap waarin de leden zich nauw
met elkaar verbonden voelen en zich loyaal en gezamenlijk
inzetten voor de instandhouding en ontwikkeling van het zelfstandig bestaan van hun staat De belangen van het eigen volk knjgen
als vanzelfsprekend voorrang boven de belangen van vreemdelingen Het denken in termen van wij en zij, van leden van de natie
en leden van andere naties en van staatsburgers en vreemdelingen
is inherent aan dit politieke ideaal
Nationaliteit is binnen het ideaal van de natiestaat niet zomaar
een juridische status Het is het lidmaatschap van de natiestaat, het
bewijs dat men tot de nationale gemeenschap of het eigen volk
behoort Vreemdelingen zullen de nationaliteit dan ook alleen verkrijgen, als er waarborgen zijn dat ZIJ tot op zekere hoogte tot het
volk zijn gaan behoren Zijn die waarborgen aanwezig, dan is dit
overigens nog geen garantie dat de nationaliteit ook daadwerkelijk
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zal worden verleend, Het ideaal van de natiestaat brengt tevens
mee dat eerst zal worden bezien of die nationaliteitsverlening ook
(materieel) in het belang van het volk en de staat moet worden
geacht. Of dit het geval is, hangt af van diverse demografische,
economische, maatschappelijke en politieke factoren die per staat
en ook in de tijd sterk kunnen variëren.
De huidige besluitvorming over nationaliteitsverlening aan
vreemdelingen wordt behalve door het ideaal van de natiestaat
ook beïnvloed door het gelijkheidsideaal. Het gelijkheidsideaal
refereert aan de opvatting dat alle mensen gelijkwaardig zijn en op
essentiële punten gelijk behoren te worden behandeld. Dit ideaal
heeft een universeel karakter. Gelijkheid en gelijke behandeling
zijn niet alleen de norm tussen de leden van het eigen volk, maar
gelden voor alle ingezetenen. Waar het onderscheid tussen het
eigen volk (de staatsburgers) en de overige ingezetenen (de
vreemdelingen) inherent is aan het ideaal van de natiestaat, is dit
onderscheid binnen het gelijkheidsideaal afwezig of in elk geval
geenszins vanzelfsprekend.
Het gelijkheidsideaal brengt mee dat, naarmate vreemdelingen
langer op het grondgebied van een staat wonen, het moeilijker
wordt hen ongelijk te blijven behandelen en, omwille van nationale belangen, de nationaliteit te onthouden. Er ontstaat, positief
geformuleerd, voor de overheid een zekere plicht tot gelijke
behandeling en verlening van de nationaliteit. Verkrijging van de
nationaliteit is voor vreemdelingen immers de sleutel tot een
juridisch volwaardige positie in de samenleving.
In dit boek zal blijken welke rol beide politieke idealen hebben
gespeeld in de politieke discussies over de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen. Op het ontstaan en de ontwikkeling van deze idealen wordt in dit boek verder niet ingegaan.

5

Doelstelling e n vraagstelling

Dit boek beoogt een rechtssociologische beschrijving te geven van
de politieke discussies, de wetgeving en de praktijk met betrekking tot de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan in
Nederland gevestigde vreemdelingen en hun kinderen sinds het
begin van de vorige eeuw. Het vertrekpunt van het onderzoek is
het jaar 1813. In dat jaar werd Napoleon verslagen, werden de
Fransen uit Nederland verdreven en brak voor Nederland een
nieuw staatkundig .tijdperk aan. Nederland werd een eenheidsstaat
en een monarchie. In de jaren daarna zagen de eerste Nederlandse
nationaliteitsregelingen het licht. Het onderzoek eindigt met het
jaar 1992, het jaar dat in Maastricht het Verdrag betreffende de
Europese Unie werd gesloten en een Europees burgerschap in het
leven werd geroepen.
De nadruk in dit boek ligt op de beschrijving van de politieke
discussies omtrent de totstandkoming en wijziging van de wetgeving
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en het naturalisatiebeleid Daarbij wordt bezien welke rol opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie, opvattingen over de behartiging van nationale belangen en opvattingen
over de plicht tot gelijke behandeling van langdung in Nederland
gevestigde vreemdelingen in die discussies hebben vervuld De
eerste twee verklarende factoren zijn inherent aan het ideaal van
de natiestaat, de laatste is inherent aan het gelijkheidsideaal
Naast deze politieke discussies wordt ook aandacht besteed
aan de mate waarin vreemdelingen sinds de vorige eeuw feitelijk
de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen Daarbij zal bezien
worden in hoeverre verschillen in de tijd te verklaren zijn door de
wetgeving en het overheidsbeleid of door veranderingen in de
opstelling van vreemdelingen ten opzichte van de verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit
Op basis van het voorgaande worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd
1 Welke ontwikkelingen hebben zich in Nederland tussen 1813
en 1992 voorgedaan met betrekking tot de wetgeving en het
beleid inzake de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan
vreemdelingen?
2 Hoe kunnen die ontwikkelingen worden verklaard' In het
bijzonder, welke invloed hebben opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie en over de behartiging van nationale belangen (beide inherent aan het ideaal van de natiestaat) en
opvattingen over gelijke behandeling van vreemdelingen (inherent aan het gelijkheidsideaal) op die ontwikkelingen gehad'
3 Welke veranderingen hebben zich in Nederland tussen 1813 en
1992 voorgedaan in de omvang van nationahteitsverkrijging door
vreemdelingen'
4 Hoe kunnen die veranderingen worden verklaard' In het
bijzonder, welke invloed hebben enerzijds de wetgeving en het
overheidsbeleid en anderzijds de belangstelling van vreemdelingen voor de Nederlandse nationaliteit op die veranderingen
gehad'

6

De bronnen

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is van diverse
bronnen gebruik gemaakt
De belangrijkste bron voor dit onderzoek wordt gevormd door
de parlementaire stukken De bestudeerde stukken hebben hoofdzakelijk op drie parlementaire activiteiten betrekking De eerste
activiteit betreft de behandeling van de Nederlandse nationaliteitswetgeving en de vele wijzigingen die daarin sinds het begin van
de vorige eeuw zijn aangebracht Alle stukken van de parlementaire discussies over de nationahteitswetten en wetswijzigingen
zijn verzameld en bestudeerd u De tweede parlementaire activiteit
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sen 1850 en 1953 werden alle vreemdelingen, tussen 1953 en 1985
de meesten, bi| wet genaturaliseerd Alle parlementaire stukken
van deze naturahsatiewetten 7ijn bestudeerd, voor zover die wetten in de Eerste of de Tweede Kamer aanleiding zijn geweest voor
opmerkingen over de voorgedragen verzoekers of over het beleid 12 De derde parlementaire activiteit vormt de jaarlijkse behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie Bi) deze
begrotingsbehandeling zijn sinds 1850 regelmatig ontwikkelingen
in het naturalisatiebeleid en in de Nederlandse nationaliteitswetgeving aan de orde geweest Ook de stukken van deze begrotingsbehandelingen zijn bestudeerd Ten slotte is gebruik gemaakt van
de stukken waarnaar in de registers van de handelingen van de
Eerste en de Tweede Kamer en in het PARAC-documentatiesysteem onder de trefwoorden nationaliteit en Nederlanderschap is
verwezen
De tweede bron waaruit informatie is geput, zijn de archieven
van het ministerie van Justitie Deze archieven zijn als aanvullende
bron gebruikt De parlementaire stukken verschaffen een goed
beeld van de hoofdlijnen van het naturalisatiebeleid De ambtelijke procedure en de wijze waarop verzoeken om naturalisatie bij
Justitie werden beoordeeld, blijven in de parlementaire stukken
echter grotendeels buiten beeld Om in deze lacune te voorzien, is
bij het Algemeen Rijksarchief en het Semi-statisch Archief van het
ministerie van Justitie in Den Haag en Rijswijk op beperkte schaal
archiefonderzoek verricht Over de gehele periode tussen 1813 en
1992 is van elke periode van tien jaar een aantal naturalisatiedossiers bestudeerd 1} Zo werd duidelijk wie bij de advisering
betrokken waren, waarover zij adviseerden en welke ontwikkelingen zich sinds de vorige eeuw hebben voltrokken De archieven
zijn ook als aanvullende bron gebruikt voor de ontwikkelingen
omtrent de Nederlandse nationahteitswetgeving De betreffende
'wettendossiers' van het ministerie van Justitie verschaften op een
aantal punten een beter inzicht in de voorgeschiedenis van de
invoering en wijziging van de Nederlandse nationahteitswetten

11 Zie voor verwijzingen naar de
parlementaire stukken van deze
wetten en wetswijzigingen De Groot
(1994a)
12 De verzameling van deze wetten
heeft plaatsgevonden aan de hand van
de registers op de parlementaire
stukken Voor de (aren tussen 1979 en
1985 is gebruik gemaakt van het
PARAC-documentatiesysteem
13 Zie voor de geraadpleegde
archieven en bestudeerde dossiers
bijlage I

De derde bron is de literatuur Daarbij moet allereerst worden
gedacht aan de juridische literatuur die sinds de vorige eeuw over
de Nederlandse nationahteitswetgeving is verschenen Hoewel de
aandacht in deze literatuur meestal uitsluitend is gericht op de juridische beschrijving en becommentariëring van de wettelijke regels,
wordt soms ook aandacht besteed aan de maatschappelijke determinanten van die regels Om een beeld te krijgen van de belangstelling van vreemdelingen voor naturalisatie is ook van sociaal
wetenschappelijke literatuur gebruik gemaakt Het betreft hier
vrijwel uitsluitend literatuur die de laatste twee decennia is verschenen Voor wat betreft de periode vóór de Tweede Wereldoorlog is over naturalisatiemotieven van vreemdelingen vrijwel niets
bekend De meeste gegevens die dit boek over die periode bevat,
zijn ontleend aan bovengenoemde parlementaire stukken De
betrekkelijk recente literatuur waarin, op bescheiden schaal, wel
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aandacht wordt besteed aan de belangstelling en motieven voor
naturalisatie, betreft vaak etnografische studies over in Nederland
gevestigde vreemdelingen De belangstelling voor naturalisatie
wordt in die studies vaak als maatstaf gezien voor de oriëntatie
van vreemdelingen op de Nederlandse samenleving De meest
systematische studie naar motieven voor naturalisatie die tot nu
toe in Nederland is verschenen, is van Van den Bedem (1993)
Ten slotte zijn ook enkele bronnen gebruikt voor de gegevens
over de omvang en herkomst van de vreemdelingen die in de
onderzochte periode in Nederland zijn genaturaliseerd Voor de
eerste periode, de periode tussen 1813 en 1850, is gebruikt gemaakt van onderzoek van Van den Borne (1992) Voor de periode
tussen 1850 en 1940 zijn gegevens verzameld door onderzoek in
de Staatsbladen waarin alle naturalisatiewetten werden gepubliceerd Voor de periode na de Tweede Wereldoorlog is gebruik
gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS verzamelt, bewerkt en publiceert sinds 1946 statistische
gegevens over genaturaliseerde vreemdelingen in Nederland

7

Opzet e n periodisering

Het boek heeft een chronologische opbouw De gehele periode
tussen 1813 en 1992 is in vier hoofdstukken beschreven Het
tweede hoofdstuk betreft de periode tussen 1813 en 1892 In deze
periode komen de eerste Nederlandse nationaliteitsregehngen tot
stand Het derde hoofdstuk beslaat de periode tussen 1892 en
1940 In 1892 worden de oude nationahteitsregelingen vervangen
door een nieuwe Nederlandse nationahteitswet, die vooral voor
kinderen van vreemdelingen ingrijpende gevolgen heeft Vanaf de
Eerste Wereldoorlog neemt de belangstelling voor naturalisatie bij
vreemdelingen toe en wordt het naturalisatiebeleid restrictiever
Het vierde hoofdstuk heeft betrekking op de periode tussen 1945
en 1975 In deze periode speelt de nationaliteitsrechtehjke afwikkeling van de onafhankelijkheid van Indonesie en Suriname
Hiernaast wordt de houding van de Nederlandse overheid ten
opzichte van de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan
vreemdelingen geleidelijk liberaler Het vijfde hoofdstuk behandelt het recente verleden, de periode van 1975 tot en met 1992
In deze periode worden de regels en procedures ter verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit voor vreemdelingen verder vereenvoudigd De Rijkswet op het Nederlanderschap vervangt in
1985 de nationaliteitswet van 1892 In het zesde en laatste hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen kort samengevat en
worden de in dit hoofdstuk geformuleerde onderzoeksvragen
beantwoord

Hoofdstuk 2

De eerste nationaliteitsregelingen (1813-1892)

"NEDERLANDERS'
Het oogenbhk is geboren, waarop wij ons nationaal bestaan hernemen, de zegepraal der
Bondgenooten heeft den hoogmoed van onzen onderdrukker vernederd, heeft zijn reuzenmagt
vergruisd
Moede van het juk te torschen, waaronder men ons zoo schandelijk deed bukken, gevoelt elk
Nederlander zijnen moed ontvlammen m dit plegttg oogenbhk Nationale Vrijheid en Onaf
hankelijkheid is ieders leus, ORANJE, het punt der algemeene vereentging van al wat troftcb is
op den naam van NEDERLANDER Wij voldeden aan den wensch van alle onze Bondgenooten,
wanneer wij, m afwachting van de komst van ZIJNE HOOGHEID den Heere PRINSE VAN
ORANJE, en m zijnen Naam, dezen dag, onsstelden aan het hoofd der Regering, wij namen die
taak op ons, met vertrouwen op de hulp der Goddelijke Voorzienigheid, wier hand de aan
staande verlossing van om verguisde vaderland zoo ztgtbaar bestuurt, maar wij deden bet ook
met vertrouwen op den bijstand, op de hulp van elk Nederlander, die, zonder herinnering aan
het verledene, zonder onderscheid van rang of staat of van Godsdienstige gezindheid, met ons
de behoefte gevoelt van nog eenmaal te herwinnen dat Vaderland, dat, op de elementen, op
Philips en Alba veroverd, van den moed onzer voorvaderen zoo heerlijk getuigde, doch met
smaad en schande te lang bezoedeld werd
Van dit oogenbhk af zijn onze ketenen afgeworpen, geene vreemdelingen zullen и meer
beheerschen, alle verbindtems van dwang en slaafscbe onderwerping aan den gemeenen
vijand van Europa, aan den verstoorder der rust, der welvaart en der onafhankelijkheid der
volken, zeggen wij onherroepelijk en voor altoos op "1

1

Inleiding

Met deze woorden openen Van der Dui|n van Maasdam en Van
Hogendorp hun historische proclamatie van 21 november 1813
ZIJ kondigen hierin aan het voorlopig bestuur van het bevrijde
Nederland op zich te nemen Napoleon is zojuist verslagen De
Franse troepen die Nederland bezet hielden, verlaten het land
Gezanten zi|n naar Engeland en Pruisen gestuurd om de Prins van
Oranje, de zoon van de laatste stadhouder van de Republiek der
Verenigde Nederlanden, te zoeken Op 30 november 1813 zet hij
na bijna twintig jaar ballingschap voet aan wal in Scheveningen
Spoedig hierna wordt hij als soevereine vorst van de Verenigde
I Proclamatie houdende kennisgeving
Nederlanden beëdigd Vanaf 1815 is hij de eerste Koning van het
der daantelling van een Algemeen
Koninkrijk der Nederlanden

Bestuur der Vereenigde Nederlanden
Zie voor deze proclamatie Schuurman
&SwanenburgdeVeiie(l872 I 4)

De krachtige wijze waarop Van der Duijn van Maasdam en Van
Hogendorp aan de nationale gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens

l6
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van elke 'Nederlander' refereren, was bedoeld om de Nederlandse
bevolking achter hun plannen te krijgen Feitelijk was van een
algemeen nationaal bewustzijn in het begin van de negentiende
eeuw nog geen sprake Afgezien van een kleine groep politiek
geëngageerde personen, waren de meeste mensen nog volledig
op het lokale leven gericht en wisten zij nauwelijks wat er buiten
hun stad of dorp gebeurde Hienn zou voorlopig ook nog maar
weinig verandering komen Pas in de loop van de twintigste eeuw
gingen grote delen van de Nederlandse bevolking zich meer
nationaal oriënteren en werden nationale gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens geleidelijk algemener 2
Van der Duijn van Maasdam en Van Hogendorp richten zich in
hun proclamatie tot alle Nederlanders Toen zij hun proclamatie
opstelden, was van een juridische definitie van de term Nederlander nog geen sprake Toch duurde het met lang meer voordat de
vraag wie juridisch als Nederlanders moesten worden beschouwd,
expliciet aan de orde kwam Bij de beantwoording van deze
juridische vraag zouden opvattingen over gewenste en veronderstelde gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens, zoals die van Van
der Duijn van Maasdam en Van Hogendorp, een belangrijke rol
gaan spelen

De grondwetten van 1814 e n 1815: Nederlanders,
Inboorlingen, Ingezetenen e n genaturaliseerden

2 Zie voor deze ontwikkeling
Knippenberg en De Pater ( 1990)
3 Zie Struycken (1928 242-244)
4 Artikel 59 van de grondwet van
Ι θ 14 Tot leden der vergadering van de
Staten Generaal zijn alleenlijk
verkiesbaar Nederlanders bereikt
hebbende den vollen ouderdom van
dertig jaren en daar te boven zijnde
Ingezetenen van de Provincie of
Landschap waaruit ZIJ worden
benoemd
5 De schriftelijke stukken van de
grondwetsgeschiedenis zijn door
Colenbrander (1908) verzameld
6 Zie artikel 25 van de derde redactie
van de Schets (Colenbrander

1908 49)

De grondwetten van 1814 en 1815 laten zien dat de gedachte over
de Nederlandse nationaliteit als een zelfstandige juridische status
nog nauwelijks is ontwikkeld Het ingezetenschap is voorlopig,
zoals ook onder de republiek het geval was, nog zeker zo
belangrijk 3
Zo is in de grondwet van 1814 bepaald dat het Nederlandse
volk uit de "ingezetenen" van de negen provincies bestaat In de
grondwet van 1815 is geregeld dat elke "ingezetene of vreemde
ling" die zich op Nederlands grondgebied bevindt, gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en goederen heeft De
grondwettelijke bepalingen waarin wel over Nederlanders wordt
gesproken, hebben bovendien alleen betekenis in relatie tot de
uitoefening van publieke functies
In de grondwet van 1814 is bepaald dat Nederlanders die dertig
jaar of ouder en tevens ingezetenen van de provincie of het
landschap zijn, lid van de Staten-Generaal kunnen worden 4 Wie
die Nederlanders zi|n, valt uit de grondwet niet op te maken Uit
de grondwetsgeschiedenis blijkt dat de term Nederlanders mm of
meer toevalligerwijs in de grondwet is gekomen 5 In de Schets van
Van Hogendorp, het voorontwerp van de grondwet van 1814, was
het ingezetenschap als voorwaarde voor het lidmaatschap van de
Staten-Generaal gesteld <> De grondwetscommissie was echter van
oordeel dat het ingezetenschap te licht was voor deze functie en

De eerste nationaliteitsregelmgen

17

stelde het inboorlingschap daarvoor in de plaats Op de valreep
besloot de commissie echter om niet nader gemotiveerde redenen
de term inboorlingen door de term Nederlanders te vervangen
In de literatuur wordt deze wijziging in verband gebracht met
de discussie over de bevoegdheid tot naturalisatie Willem I en een
deel van de grondwetscommissie meenden dat de vorst tot naturalisatie bevoegd was, zoals dit ook ten tijde van de Franse
overheersing het geval was geweest Andere leden van de grondwetscommissie wilden terugkeren naar de situatie onder de republiek en vonden dat de Provinciale Staten hiertoe bevoegd waren
Hun keuze voor de Provinciale Staten was feitelijk een keuze
tegen de vorst Willem I had ten gevolge van zijn langdurig verblijf
m het buitenland vele buitenlandse, vooral Duitse, relaties opgebouwd Daardoor bestond er bij sommigen angst dat de vorst
zijn door hem genaturaliseerde vrienden op belangrijke functies
zou benoemen om zijn macht te vergroten 7
Tot zover lijken er in de literatuur geen meningsverschillen te
bestaan De meningen lopen echter uiteen als het erom gaat wat
deze discussie nu betekent voor de wijziging van de term inboorlingen in Nederlanders Volgens Mannoury (1954 37-38) en
Moorman van Kappen (1988 202-203) is de term Nederlanders op
uitdrukkelijk verlangen van Willem I in de grondwet gekomen
Willem I zou hiermee tot uiting hebben willen laten komen dat hij
tot naturalisatie bevoegd was In die visie zou de term Nederlanders zowel inboorlingen als genaturaliseerden omvatten Prins
(1980 6-7) is een andere mening toegedaan Hij meent dat Flout,
één van de leden van de grondwetscommissie, ervoor heeft
gezorgd dat de term Nederlanders in de grondwet werd opgenomen De aantrekkelijkheid van de term Nederlanders zou voor
Elout zijn gelegen in zijn vaagheid Door bewust m het midden te
laten wie als Nederlander werden beschouwd, hoopte Flout, aldus
Prins, ook de netelige kwestie over de bevoegdheid tot naturalisatie te kunnen laten rusten In de visie van Prins is dus niet duidelijk
of onder de term Nederlanders in de grondwet van 1814 naast
inboorlingen ook genaturaliseerden moeten worden begrepen

8 Zie Bannier ( 1936 280 281 )

Lang heeft deze onduidelijkheid overigens niet bestaan Al in
1815 wordt de grondwet van 1814 vervangen Na de capitulatie
van Napoleon besluiten de grote mogendheden (Groot-Brittannie,
Oostenrijk, Pruisen en Rusland) dat het huidige België aan Nederland dient te worden toegevoegd teneinde een bufferstaat tegen
Frankrijk op te richten Herziening van de grondwet wordt hierdoor noodzakelijk 8 Op 24 augustus 1815 wordt de nieuwe grondwet in het Staatsblad afgekondigd
Ook de grondwet van 1815 laat zien dat het denken over een
zelfstandig Nederlanderschap, los van het ingezetenschap en het
inboorlingschap, nog in de kinderschoenen staat Niettemin geven
de grondwettelijke bepalingen in onderlinge samenhang een aardige indruk wie in 1815 als Nederlander werden beschouwd Op
basis van de grondwet kunnen drie groepen Nederlanders worden
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9 Artikel θ van de grondwet van 1815
Tot leden der Staten-Generaal.
hoofden of leden van departementen
van algemeen bestuur leden van den
Raad van State. Commissarissen des
Konmgs in de Provinciën, en leden van
den Hoogen Raad, kunnen alleenlijk
benoemd worden Nederlandsche
ingezetenen geboren binnen het Rijk
of deszelfs buitenlandsche bezittingen,
uit ouders aldaar gevestigd Die uit
zoodanige ouders, ter oorzake van s
lands dienst afwezend, of anderzins op
reis zijnde, buiten het Rijk geboren zijn.
worden met de vorigen gelijk gesteld
Artikel 9 van de grondwet van Ι θ 15
Tot alle andere bedieningen zijn alle de
ingezetenen zonder onderscheid,
benoembaar welke geboren
Nederlanders zijn of het ZIJ door
wet-duidmg, het ZIJ door naturalisatie
daarvoor gehouden worden
10 Zie de persoonlijke notulen van
Van Maanen (Colenbrander 1909
166)
11 Zie artikel 8 lid 2 van de grondwet
van 1815 Zie over de verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit door
wetduidmg bijvoorbeeld Weve ( 1851
554), Raedt van Oldenbarnevelt
(1851 37ev).Schreuder(l88l 205
ev) en Nederlanderschap (1890)
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onderscheiden de geboren Nederlanders, de Nederlanders door
9
wetduidmg en de genaturaliseerde Nederlanders Geboren Neder
landers of inboorlingen zijn alle personen die op het grondgebied
van Nederland of de kolomen zijn geboren uit ouders die daar zijn
gevestigd De genaturaliseerde Nedeilanders zi|n de Nederlanders
die op verzoek door een uitdrukkelijk besluit van de Koning
Nederlander zijn geworden Maar wie zijn nu de Nederlanders
door wetduidmg?
De grondwet zelf zegt niet wat onder wetduidmg moet worden
verstaan De notulen van de grondwetscommissie verschaffen
10
hierover echter wel een indruk Toen Van Hogendorp, president
van de grondwetscommissie, op 18 mei 1815 voorstelde alleen
"geboren Nederlanders" даг de hoogste ambten in aanmerking te
laten komen, vroeg Mollerus zich af of dit niet te beperkt was
Iemand kan toevallig in het buitenland geboren zijn, merkte hij
op Holvoet antwoordde dat deze personen fiottone ¡uns voor
inboorlingen worden gehouden De Coninck meende zelfs dat
langduug veibhjf op het grondgebied, "lange inwoning", tot verlening van het mboorlingschap zou dienen te leiden Zonder dat
hierover verder in de notulen iets staat vermeld, werd besloten
met deze opmerkingen bij het redigeren van de 7 rekening te
houden Dit besluit is waarschijnlijk de reden dat de grondwet van
1815 naast geboren en genaturaliseerde Nederlanders ook Nederlanders door wetduidmg kent In de Franse tekst wordt van fiction
de la loi gesproken Over de in het buitenland geborenen, waarover Mollerus sprak, is zelfs uitdrukkelijk een bepaling m de
grondwet opgenomen De kinderen van geboren Nederlanders of
inboorlingen die in het buitenland zijn geboren, zijn met inboorlingen gelijkgesteld "
Hiervoor bleek dat de bevoegdheid tot naturalisatie bij de
totstandkoming van de grondwet van 1814 een heikel punt was
Dit was een jaar later niet anders. De vrees dat Willem I teveel
macht naar zich toe zou trekken dcx>r zijn door hem genaturaliseerde buitenlandse vrienden op belangrijke publieke functies te
benoemen, was nog even groot. Om dit te voorkomen wordt in de
giondwet van 1815 bepaald dat voor de hoge ambten, zoals het
lidmaatschap van de Staten-Generaal en de Raad van State en de
Commissariaten van de Koning in de provincies, alleen ïnbcxirlingen in aanmerking komen Genaturaliseerden zijn hiervan uitgesloten De leden van de grondwetscommissie die de eindredactie van de grondwet hebben opgesteld, lichtten die uitsluiting als volgt toe
"Nederland ( ) zal bij voortduring bescherming en hulp
verlenen aan allen, die door deszelfs zachte wetten en
vaderlijke regering gelokt, zich in hetzelve nederzetten,
maar het volle genot om over de hogere belangen van het
volk te beschikken en stem uit te brengen en aan de
besturing der gemene zaak deel te nemen, kan aan niemand
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mand worden toegekend, die met de liefde voor het
vaderland met de eerste melk heeft inge7ogen " 12

12 Geciteerd door Prins (1980
28-29)
13 In de volgende paragraaf wordt
nader op dit besluit ingegaan
14 Artikel 10 van de grondwet van
1815 Gedurende een |aar na de
mvoenng dezer grondwet staat het
den Koning vrij aan personen buiten 's
lands geboren doch binnen het Rijk
gevestigd het volle regt van
inboorlmgschap en de verkiesbaarheid
tot alle ambten zonder onderscheid
te vergunnen
15 Zie de persoonlijke notulen van
Van Maanen (Colenbrander 1909
526)
16 Arrest van 10 oktober 1851.
Weetofad van het Regt 1851,
13(1271)4

Uit deze toelichting blijkt dat alleen bij de inboorlingen de vereiste
nationale gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens aanwezig werden geacht om in aanmerking te komen voor de hoogste publieke
functies van het land Bi) genaturaliseerden zouden die nationale
gevoelens niet of in onvoldoende mate aanwezig zi)n, hetgeen
hun uitsluiting van de hoogste functies rechtvaardigde Het politiekideologische argument is echter tevens, of misschien wel vooral,
gebruikt om te proberen de Koning, die zichzelf de bevoegdheid
tot naturalisatie toeeigende, buiten spel te zetten De angst voor
een "vreemdelingenheerschappi]", zoals Prins (1980 9) het noemt,
en de achtel docht ten opzichte van de Koning waren immers alom
aanwezig en zouden nog gedurende de hele eeuw een rol spelen
Van een volledig buitenspel zetten van Koning Willem I is in
1815 overigens geen sprake Strikte toepassing van de grondwettelijke bepaling zou ertoe leiden dat alle Fransen (in Frankrijk
geborenen) die tijdens het Franse bewind in België als ambtenaar
goed hadden gefunctioneerd, hun baan zouden verliezen Willem
I vaardigde daarom al in 1814 een besluit uit op grond waarvan
deze Fransen in het belang van het land door naturalisatie hun
functie konden behouden yi In de grondwet van 1815 woidt
daarop voortgebouwd De Koning krijgt een jaar lang de bevoegdheid aan deze personen het "volle regt van inboorlmgschap en de
verkiesbaarheid tot alle ambten te vergunnen" iA Dit betekent dat
zij door deze 'grote naturalisatie' іюк voor de hoge ambten in
aanmerking komen
De uitsluiting van genaturaliseerden gold alleen voor de hoge
ambten en niet voor alle andere publieke functies Toen in de
grondwetscommissie de vraag aan de orde kwam of vreemdelin
gen wel voor de lagere ambten in aanmerking kwamen, ant
woordde Elout dat hiertegen geen bezwaren bestonden, mits zij
genaturaliseerd waren Van Maanen voegde hieraan toe dat dat
"systema" ons land groot had gemaakt en er vooi gezoigd had dat
belangrijke families en vreemden zich bij ons hadden gevestigd ^
Wie echter tot de gewone naturalisatie bevoegd was, bleef ook in
de grondwet van 1815 onbeantwoord Voor Koning Willem I stond
echter vast dat hij hiertoe bevoegd was en hij trok zich van
eventuele grondwettelijke bezwaren dan ook niets aan Van 1815
tot en met 1848 verleende hij, zoals in de volgende paragraaf zal
blijken, aan dertienhondeid vreemdelingen de Nederlandse natio
naliteit door 'gewone' naturalisatie In de juridische literatuur is de
rechtsgeldigheid van deze naturalisaties veelvuldig betwist De
Hoge Raad, het h(X)gste rechtscollege in Nederland, besliste in
1851 echter dat de naturalisaties lechtsgeldig waren l 6 De Hoge
Raad oordeelde dat nu de Koning als bevoegd gezag was aangewe
zen om de 'grote naturalisatie' te verlenen, hij ook bevoegd moest
worden geacht tot het verlenen van de gewone naturalisatie
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Bovendien merkte de Hoge Raad op dat er nooit was geprotesteerd tegen de handelwijze van de Koning Waarschijnlijk hebben
aan de opvatting van de Hoge Raad ook pragmatische overwegingen ten grondslag gelegen Als de Hoge Raad zou hebben bevestigd dat de naturalisaties niet rechtsgeldig waren, hadden vele
genaturaliseerde Nederlanders die jarenlang als Nederlander waren beschouwd en als zodanig publieke functies of het kiesrecht
hadden uitgeoefend, opnieuw moeten worden genaturaliseerd om
hun rechten te kunnen blijven uitoefenen 17
Hoe verliep nu de naturalisatie door de Koning, hoe kwam hij
tot zijn oordeel en wie werden er genaturaliseerd'
17 Zie voor een bespreking van het
arrest van de Hoge Raad en over de
rechtsgeldigheid van de naturalisaties
bi) Konink)i|k Besluit bi|voorbeeld
Weve ( 1851 ) Raedt van
Oldenbarnevelt(l85l 4l-46),Sannes
(1875 l92-l94),VanVollenhoven
(l880 2l-25)enSchreuder(l88l
196-202)
16 Dit besluit is als bijlage II
opgenomen in dit boek. Zie voor een
bespreking van dit besluit ook Van den
Bome(l992 2 l 2 e v )
19 Zie de considerans van het besluit
20 Bi) Besluit van 10 november 1814
(nr 123 Journol officiel III nr 105
pp 510-513) werd de termijn van
twee maanden verlengd tot 31
december 1814 BIJ Besluit van 19
december 1814 (nr 160 Journal officiel.
Ill nr 11 l.pp 738-741) werd verklaard
dat de verplichting tot naturalisatie
alleen voor ambtenaren gold en niet
voor geestelijken en militairen
21 In het Besluit van 22 september
1814 heet de minister van Justitie nog
Commissaris Generaal voor de Justitie
22 Zie artikel IV van het besluit
23 Besluit van 24 december 1814, nr
157 Journal officie/. III, nr 110,
pp 710-715 Zie ook Van den Borne
(1992)
24 Naast het recht van enregistratie
moest ook worden betaald voor het
'zegelrecht' De kosten hiervan lagen
beduidend lager Zie paragraaf 8 4 van
dit hoofdstuk
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Naturalisatie door de Koning (1815-1848)

Op 22 september 1814 vaardigt Willem I, vooruitlopend op de
toevoeging van België aan Nederland, een besluit uit over de
verlening van naturalisatie aan in Frankrijk geboren personen die
in België een publieke functie vervullen 18 Het besluit is een
compromis tussen de opvatting dat "ingevolge de grondbeginselen eener gezonde staatkunde, de Belgiers regt hebben, om bij
voorkeur (tot publieke functies) geroepen te worden" 19 en de
opvatting dat het niet in het belang van het land is om goed
functionerende Franse ambtenaren uit hun functie te zetten De
Franse ambtenaren die hun functie willen behouden, worden
verplicht binnen twee maanden na afkondiging van het besluit
een naturahsatieverzoek in te dienen Doen zij dit niet, dan volgt
ontslag 20 De naturalisatie wordt op voordracht van de minister
van Justitie door de Koning verleend 21 Bij de beslissing op het
verzoek wordt de "moraliteit, en de meer of min onmiddellijke
betrekking, waardoor de Supplianten in relatie tot Belgien staan"
betrokken 22
Bij Koninklijk Besluit van 24 december 1814 worden uitvoeringsregels gegeven over de procedure die bij verlening van de
naturalisatie dient te worden gevolgd 2 ï Het kabinet van de
Koning stuurt allereerst op perkament gestelde en met het koninklijk zegel voorziene "brieven van naturalisatie" aan de minister van
Justitie De minister stuurt de brieven vervolgens door naar de
"Ontvanger der Registratie" en licht de verzoeker in dat hij de
brieven daar tegen betaling kan afhalen De verzoekers die na drie
maanden hun brieven van naturalisatie niet hebben afgehaald,
worden verondersteld van hun naturalisatie af te zien
De kosten van naturalisatie - in het besluit wordt van het "recht
op enregistratie" gesproken - bedragen twaalfhonderd frank (ongeveer zeshonderd gulden) 24 De Koning kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de te betalen rechten verlenen Personen
die in Nederland een "fabriek of ander etablissement van nijverheid" vestigen, betalen slechts driehonderd frank Hun naturalisatie
wordt in het economisch belang van het land geacht
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Het belang van deze besluiten beperkt 7ich niet tot de Franse
ambtenaren voor wie de besluiten zijn bedoeld De procedure,
voor zover die in de besluiten is beschreven, is in grote lijnen tot
aan de invoering van de grondwet van 1848 voor elk verzoek om
naturalisatie toegepast Voor zover mi) bekend is, zijn na 1815
geen nieuwe uitvoeringsbesluiten ten aanzien van naturalisatie
vastgesteld Wel dient de wet van 1824, waann de betaling voor
overheidsdiensten wordt geregeld, nog te worden vermeld 2 5 In
die wet wordt bepaald dat naturalisatie 'naar de omstandigheden
te bepalen tenminste honderd en ten hoogste zeshonderd gulden
gaat kosten Ook nu wordt bepaald dat de Koning gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding kan verlenen 2 6 Als in 1850 voor
naturalisatie een vast bedrag van vijftig gulden gaat gelden, blikt
minister van Financien Van Bosse (1848-1853) nog eens terug op
de praktijk voor 1850 De omstandigheden die van belang waren
geweest voor de vaststelling van de hoogte van het bedrag, waren
volgens hem niet altijd te doorgronden Slechts zelden zou het
minimumbedrag van honderd gulden zijn overschreden 2 7 Dit
beeld komt overeen met de indruk die op grond van de dossiers
uit de archieven van het ministerie van Justitie werd verkregen 2 8
Dezelfde dossiers leverden ook een beeld op over de criteria
die de minister van Justitie hanteerde bij de beoordeling van de
verzoeken In het besluit van 22 september 1814 was, zoals zojuist
bleek, bepaald dat de minister van Justitie de moraliteit' en de
betrekking waardoor de verzoeker in relafe tot Nederland stond,
in zijn oordeel zou betrekken Dit oordeel kwam primair tot stand
aan de hand van het advies dat hij hierover aan de commissaris
van de Koning in de provincie vroeg Het verzoek om advies had
steeds de volgende inhoud
25 Wet van 31 mei 1824 houdende
eenige nieuwe bepalingen omtrent de
heffing der regten van zegel en
registratie Staatsblad 1824 nr 36
26 Zie de artikelen 12 en 29 van de
wet van 1824

"Ik verzoek Uw HEd Gestr om mi), onder terugzending
dier requeste, wel te willen dienen van berigt aangaande
des requestrants huisselijke omstandigheden en zijne mid
delen van bestaan, en om mij voorts aangaande het gedaan
verzoek Uwe consideratien wel te willen mededeelen 2 9
Bij hun advisering maakten de commissarissen van de Koning
de burgemeester of
informatie over de
verzoekers vergaarden Later werd ook de procureurs-generaal
van de gerechtshoven door de minister van Justitie om advies
gevraagd Het eerste archiefstuk daarover dateert van 1842 Het is
echter niet uitgesloten dat de procureurs-generaal al eerder om
advies is gevraagd Over de periode tussen 1826 en het eind jaren
dertig ontbreken vrijwel alle stukken in de onderzochte dossiers
In de adviezen van de commissarissen van de Koning werd
informatie gegeven over de reden van het verzoek, de ver
blijfsduur in Nederland, de burgerlijke staat, het aantal kinderen,
de middelen van bestaan en over, wat wel werd genoemd, het

27 Bi/fagen Handelingen Tweede Kamer meestal gebruik van lokale ambtenaren, zoals
1850 1851 VIII nr 3 ρ 33
een commissaris van politie, die de feitelijke
28 Zie de dossiers over de jaren
1816 1851 ARA II Justitie 1813 1876
invnr4859
29 Zie bijvoorbeeld het verzoek om
advies van de minister van Justitie aan
de Gouverneur van Limburg over het
naturalisatieverzoek van Gerardot de
Sermoise van 28 november 1816 nr
315 ARA II Justitie 1813 I876lnvnr
4859
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31 Zie voor enkele van deze
alwijzende adviezen de rapporten van
29 december 1816. september 1820
en 15 januari 1821, ARA II Justitie
1813-1876, Invnr 4859

"maatschappelijk en zedelijk gedrag" van de verzoeker Deze
informatie kwam ook voor in de rapporten van de minister van
Justitie aan de Koning De resultaten van het onderzoek waren
overigens vrijwel altijd positief Daarbij kwam het oordeel over het
"maatschappelijk en zedelijk gedrag" van de verzoekers in diverse
bewoordingen naar voren Zo gebruikte minister van Justitie Van
Maanen (1815-1842) in een rapport aan de Koning uit 1816 over
een tiental verzoekers de volgende kwalificaties verzoeker "staat
voordelig bekend", "is van een goed zedelijk en burgerlijk gedrag",
"is van goed gedrag en algemeen geacht", "is van onbesproken
gedrag" en "heeft zich steeds braaf gedragen" 3°
In de onderzochte rapporten aan de Koning, die vooral op de
jaren tussen 1815 en 1825 betrekking hadden, kwamen drie
soorten adviezen voor adviezen tot inwilliging, afwijzing en aan
houding De positieve adviezen waren in deze rapporten ruim in
de meerderheid Of dit betekent dat de meeste verzoeken ook
daadwerkelijk werden gehonoreerd, kan gezien het kleine aantal
rapporten echter niet worden gezegd In de gevallen dat positief
over een verzoek werd geadviseerd, werd tevens aangegeven of
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling kon worden ver
leend Verzoeken om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding zijn
voor 1850 volgens Van den Borne (1992 213) talnjk geweest In
enkele van de afwijzende adviezen oordeelde de minister dat (het
verhogen van de kans op) het verkrijgen van een publieke functie
de "enige drijfveer" voor naturalisatie was In die gevallen had de
verzoeker blijkbaar geenszins blijk gegeven van een emotionele
binding met Nederland Dij één van de verzoekers sprak de
minister in dit verband van de "ongepastheid van zoodanig verzoek" Ook kwam een geval voor waar de verzoeker zijn woonplaats "heimeli|k" had verlaten zonder zijn huur te voldoen Ook
bij deze verzoeker was de minister blijkbaar van oordeel dat het
met de 'moraliteit' of het 'maatschappelijk en zedelijk gedrag' niet
goed was gesteld 3 1 In sommige gevallen adviseerde de minister
het verzoek aan te houden of, zoals in de rapporten werd vermeld,
"in het verzoek te difficulteren" Deze adviezen hadden steeds
betrekking op verzoekers, die weliswaar op grond van de ingewonnen ambtsberichten voor naturalisatie in aanmerking kwamen, maar nog maar kort (één of twee jaar) in Nederland
woonden

32 Van den Borne ( 1992 220) noemt
een totaal aantal van I 471 personen
Dit is twee meer dan het m de tabel
genoemde aantal Deze twee
personen zijn niet meegerekend,
omdat het geen Nederlanders betrof
maar personen die op grond van het
Burgerlijk Wetboek van 1838 met
Nederlanders waren gelijkgesteld Zie
over deze gelijkstelling paragraaf 4 3
van dit hoofdstuk

Van den Borne (1992) heeft op basis van lijsten van genaturaliseerden uit de archieven van de Staatssecretarie en het ministerie
van Justitie vastgesteld dat in de periode van 1815 tot en met 1848
een kleine vijftienhonderd personen bij Koninklijk Besluit Nederlander zijn geworden (zie tabel 1) i2 Het merendeel van hen werd
Nederlander door 'gewone' naturalisatie Vooral m de beginjaren
lag het aantal naturalisaties relatief hoog Na 1817 werden jaarlijks
echter nog slechts enkele tientallen vreemdelingen genaturaliseerd. Van 1830 tot 1848 bedroeg het aantal naturalisaties in de
meeste jaren zelfs minder dan tien

30 Rapport van 29 december Ι θ 16.
nr 309 ARA II Justitie 1813-1876
Invnr4859
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33 Zie over de motieven voor
naturalisatie ook Van den Bome (1992
216-219)
34 Zie artikel 10 van de grondwet van
1815
35 Pnns (1980 II) noemt een aantal
van 56 personen Ook hi| baseert zich
op registers van naturalisaties die bij
het mmistene van Justitie zijn
bijgehouden Of Van den Bome en
Pnns dezelfde lijsten hebben
onderzocht is niet duidelijk.
36 Pnns (1980 38-40) maakt
hiernaast melding van een lijst van
twaalf vreemdelingen die zonder de
'grote naturalisatie tot lid van één van
de hoge ambten zijn benoemd

Tabel I
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Bi) deze genaturahseerden ging het vooral om Fransen en
Duitsers, die, zoals uit de adviezen en rapporten bleek, vaak lang
in Nederland woonden, met een Nederlandse waren getrouwd en
meestal Nederlander wilden worden om een publieke functie te
verkrijgen of de kans daarop te vergroten 33 Tot 1830, toen België
zich van Nederland losmaakte, woonden de meeste genaturahseerden (84 procent) in het Belgisch deel van het Koninkrijk De
ovengen woonden in Nederland (tien procent) en in Luxemburg
(zes procent), waarvan Willem I in 1815 Groothertog was geworden Degenen die na 1830 werden genaturaliseerd, woonden voor
zover bekend allen in Nederland
Naast deze 'gewone' genaturahseerden was er een kleine groep
van 53 personen aan wie het "volle recht van ïnboorhngschap" of
de "grote naturalisatie" werd verleend 3<< Prins (1980 11) vermeldt
dat het merendeel van hen in het Belgisch deel van het Koninkrijk
gevestigde Fransen betrof35 De anderen waren vooral afkomstig
uit één van de Duitse staten Zeven van de 56 genaturahseerden
hebben daadwerkelijk één van de hoge ambten bekleed die op
basis van de grote naturalisatie voor hen open stonden 36
Ruim honderd personen werden tussen 1815 en 1848 Nederlander door wetduiding Over de praktijk van wetduiding is weinig
bekend In de geraadpleegde archieven van Justitie kwamen
slechts twee gevallen van wetduiding voor Het eerste betrof een
persoon die geboren was op Nederlands grondgebied dat door
een grensscheiding bij Pruisen was gevoegd Nu hij overigens vele
jaren in Nederland had gewoond, adviseerde minister van Justitie
Van Maanen hem door wetduiding als Nederlander te beschouwen Het tweede geval betrof een persoon die in het buitenland
was geboren uit m Nederland geboren ouders Toen hij drie jaar
oud was, was hij met zijn ouders naar Nederland gekomen
Inmiddels woonde hij al zeventien jaar in Nederland Ook hij werd
door wetduiding als Nederlander beschouwd

Aantal vreemdelingen dat door besluit van de Koning Nederlander werd (1815-1848)

jaar van verkrijging

Nederlander door:
naturalisatie

I8I5-I8I9
1820-1829
1830-1839
1840-1848

839
312
93

totaal

299

grote naturalisatie
52

55
53

wetduiding
2

totaal

893
423
98
55
1469
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De Nederlandse nationaliteit in het
Burgerlijk Wetboek van 1838
41

FEN ECHTF NATIONAL1TEITSREGELING

In 1838 wordt de Franse Code civil vervangen door een nationaal
Burgerlijk Wetboek Voor het grootste deel is het burgerlijk recht
voor Nederlanders en vreemdelingen gelijk, maar op enkele pun
ten is dit niet het geval Zo kunnen vreemdelingen die in een
civielrechtelijke procedure als eiser optreden, door de wederpartij
gedwongen worden zekerheid te stellen voor een eventuele ver
oordeling in de betaling van de kosten, schade en interest Ook
kunnen vreemdelingen in tegenstelling tot Nederlanders door
hjfsdwang gedwongen worden tot nakoming van verbintenissen
en missen zij de mogelijkheid om kosteloos te procederen 3 7 Deze
beperkte lijst van uitzonderingen heeft ertoe geleid dat in het
Burgerlijk Wetboek een op de Franse Code civil gebaseerde
37 Zie over de verschillen in het
nationaliteitsregeling is opgenomen }H
burgerlijk recht tussen Nederlanders
In het oorspronkelijke wetsontwerp uit 1819 was van een
en vreemdelingen bi|voorbeeld De
Rouville (1840 265 281 ) en Olivier
nationaliteitsregeling overigens nog geen sprake Ook in 1819 was
(1844 432 438)
de gedachte over de Nederlandse nationaliteit als zelfstandige
juridische status nog niet sterk ontwikkeld In het ontwerp werd
38 Zie de artikelen 5 12 van het
onderscheid gemaakt tussen inboorlingen, ingezetenen burgers
Burgerlijk Wetboek van 1838 (Schuller
en vreemdelingen 3 9 Nederlanders kwamen in dit rijtje niet voor
1843 2 3 en De Groot 1994a
Toen er in de Tweede Kamer echter op werd gewezen dat in de
117 118)
rest van het wetboek alleen onderscheid tussen Nederlanders en
39 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
vreemdelingen werd gemaakt'10, besloot de regering het wets
1819 1820 IXenX,nr3 pp 299 30U
ontwerp te herzien In het herziene ontwerp van 1821 werd een
41
40 ñijlagen Handelingen Tweede Kamer nationahteitsregeling opgenomen
1820 1821 VII nr 16 ρ 646ennrl9b
Hiervoor bleek dat de grondwetten van 1814 en 1815 strikt
ρ 703
genomen geen nationahteitsregels bevatten Slechts op indirecte
41 bijlagen Handelingen Tweede kamer wijze, via de bepalingen over de uitoefening van publieke func
ties, kon worden afgeleid wie als Nederlander werd beschouwd
1820 1821 VII nr 21 pp 706 707
Het Burgerlijk Wetboek van 1838 bevat daarentegen wel een echte
42 Artikel 9 van het Burgerlijk
nationalitettsregehng Niet alleen wordt aangegeven hoe de Neder
Wetboek van 1838 De hoedanigheid
landse
nationaliteit kan worden verkregen, maar ook hoe ze wordt
van Nederlander wordt verloren
verloren
Voordat wordt gekeken hoe vreemdelingen op basis van
I e Door het bekomen van
het Burgerlijk Wetboek Nederlander kunnen worden, is het goed
naturalisatie in een vreemd land
ook even stil te staan bij de verhesbepalingen De wetsgeschie
2e Door buiten toestemming des
denis laat namelijk goed zien dat opvattingen over nationale
Konmgs zich in vreemden krijgsdienst
te begeven of openbare bedieningen
gemeenschaps en loyaliteitsgevoelens niet alleen van belang zijn
aan te nemen welke door eene
voor de verkrijging, maar ook voor het verlies van de Nederlandse
vreemde regering zijn opgedragen
nationaliteit
3e Door het buiten s lands vestigen
zijner woonplaats met het kennelijk
oogmerk om niet in het koningrijk
terug te keeren Geene
handels inngting, op haar zelve
beschouwd wordt geacht dat
oogmerk aan den dag te leggen

De Nederlandse nationaliteit gaat op drie wijzen verloren door
naturalisatie in het buitenland, door in vreemde krijgs- of staats
dienst te treden en door vestiging in het buitenland met de
bedoeling niet terug te keren 42 In al deze gevallen wordt er vanuit
gegaan dat de Nederlanders zich niet meer voldoende met Neder
land betrokken voelen om de nationaliteit te kunnen behouden
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43 Handelingen Tweede Kamer
1820 ΙΘ2Ι a mei 1821 ρ 257
44 Handelingen Tweede Kamer
1831 1832 5 juni 1832 ρ 357
45 Handelingen Tweede Kamer
1820-1821 26 juni 1821 ρ 349
46 Handelingen Tweede Kamer
1820-1821 8 mei 1821 ρ 257
47 Artikel 5 van het Burgerlijk
Wetboek van 1838 Nederlanders zijn
I e Allen die binnen het koningrijk of
deszelfs koloniën zijn geboren uit
ouders aldaar gevestigd
2e Kinderen buiten s lands uit
Nederlanders geboren
3e Allen die binnen het koningrijk zijn
geboren hoezeer uit ouders aldaar
niet gevestigd mits ZIJ zelve hunne
woonplaats aldaar vestigen
4e Kinderen buiten s lands geboren
uit vreemde ouders welke binnen het
koningrijk of deszelfs koloniën
gevestigd doch voor s lands dienst
afwezig of anderzins op reis zijn
5e Allen welke zijn genaturaliseerd of
het regt van inboorlingschap hebben
verkregen
48 Artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek van 1838 Eene vreemde
vrouw met eenen Nederlander
getrouwd zijnde volgt den staat van
haren man
49 Zie artikel 5 lid I van het Burgerlijk
Wetboek
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Dit kwam tijdens de parlementaire behandeling van het Burgerlijk
Wetboek in 1821 goed naar voren Zo meende Dotrenge dat het
aannemen van publieke functies bij een buitenlandse regering
"het voornemen verraadt om vreemdeling te worden ' 4 ï De Jonge
van Campens Nieuwland betoogde dat "degene, die met een
Vreemd Vorst of Volk een verbindtenis aangaat, welke hem de
verphgting oplegt, om des noods tegen zijn vaderland de wapenen te voeren, zelf van dat vaderland afstand doet en zijne regten
in hetzelve noodzakelijk moet verhezen" "*4 Nicolai verdedigde het
verlies door naturalisatie in het buitenland Volgens hem kon men
geen twee vaderlanden hebben, omdat de verknochtheid aan de
ene staat verraad ten opzichte van de andere staat zou kunnen
impliceren 4 5 Ten slotte werd ook de definitieve vestiging in het
buitenland gezien als een voldoende indicatie voor het verlies van
de vereiste nationaliteitsgevoelens om de Nederlandse nationaliteit
verloren te doen gaan Wel werd op aandringen van Dotrenge
geregeld dat Nederlandse ondernemers in het buitenland hun
nationaliteit moesten kunnen behouden Het behoud van deze
Nederlanders zou volgens Dotrenge voor Nederland uit handelsoogpunt van groot nut zijn 46 Voor deze verliesbepahng waren dus
behalve opvattingen over nationale gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens ook opvattingen over de behartiging van economische
belangen van belang
42

VERKRIJGING VAN DE NEDERLANDSE NATIONALITEIT DOOR
VREEMDFL1NGFN

In de kern verschilt het Burgerlijk Wetboek voor wat betreft de
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door in Nederland
wonende vreemdelingen maar weinig van de grondwet van 1815 47
De eerste generatie vreemdelingen kan alleen door naturalisatie
Nederlander worden Het Burgerlijk Wetboek vermeldt, overeenkomstig de grondwet van 1815, dat degenen die genaturaliseerd
zijn of het ' regt van inboorlingschap ' hebben verkregen, Nederlander zijn Over de bevoegdheid tot naturalisatie en de voorwaarden waaronder naturalisatie kan plaatsvinden, is ook in het
Burgerlijk Wetboek niets geregeld Wel is bepaald dat met de
naturalisatie van de vreemdeling tevens zijn echtgenote de Nederlandse nationaliteit verkrijgt ^
De m Nederland geboren kinderen van vreemdelingen, de
tweede generatie, worden automatisch Nederlander bij geboorte
Zij vallen onder de ruime territoriale werking van het Burgerlijk
Wetboek "Nederlanders zijn allen die binnen het Koninkrijk of
deszelfs kolomen zijn geboren uit ouders, aldaar gevestigd " 4 9
Aan deze territoriale bepaling lag de opvatting ten grondslag
dat het ingezetenschap van de ouders voldoende waarborgde dat
het kind in Nederland opgroeide en ten gevolge daarvan min of
meer automatisch de gewenste nationale gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens zou verkrijgen Op basis van de parlementaire
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stukken is niet duidelijk of de regering en de Tweede Kamer
daarbij vooral of alleen de kinderen van (autochtone) Nederlan
ders op het oog hadden of ook de kinderen van in Nederland
gevestigde vreemdelingen In elk geval is het niet 70 dat men zich
bij de behandeling van de nationaliteitsregeling van het Burgerlijk
Wetboek niet realiseerde dat door de territoriale bepaling ook
kinderen van vreemdelingen Nederlander werden Het Burgerlijk
wetboek verklaarde zelfs uitdrukkelijk dat buiten Nederland ge
boren kinderen van in Nederland gevestigde "vreemde ouders"
50
eveneens de Nederlandse nationaliteit bezaten Hiertegen werd
geen enkel bezwaar geuit
Het is ook mogelijk dat de liberale werking van de nationahteitsregeling van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van kinderen
50 Zie artikel S lid 4 van het Burgerlijk
van vreemdelingen verband hield met de politieke ideeën van de
Wetboek
Franse revolutie Het Burgerlijk Wetboek was gebaseerd op de
51 bijlagen Handelingen Tweede Kamer.Franse wetgeving De regering verklaarde in 1819 in de memorie
van toelichting dat de bepalingen van de eerste drie titels van het
1820-1821 VII ρ 605 Vergelijk m dit
Burgerlijk Wetboek, waartoe ook de nationahteitsregeling behoorverband ook artikel 9 van de Wet
Algemene Bepalingen (Staatsblad.
de, "niet anders dan ontwikkelingen (zijn) van het groóte beginsel
1829 nr28en 1822 nr 10) Het
der eeuw, gelijkheid van alle ingezetenen voor de ivet; welk
burgerlijk regt van het Koningrijk is
beginsel zelfs, ten aanzien van vreemden niet verder is gewijzigd,
hetzelfde voor vreemdelingen als voor
dan de rust van den Staat en de waardigheid van een onafhande Nederlanders zoo lange de wet
kelijk volk scheen te vorderen".51 Deze opvatting over het gelijkniet bepaaldelijk het tegendeel
heidsbeginsel kan ertoe hebben bijgedragen dat in de negentiende
vaststelt
eeuw aan kinderen van in Nederland gevestigde vreemdelingen,
52 Artikel 8 van het Burgerlek
op dezelfde voet als aan kinderen van Nederlandse ouders, bij
Wetboek van 1838 Vreemdelingen
geboorte de Nederlandse nationaliteit werd verleend Daarbij
worden met Nederlanders gelijk
moet worden bedacht dat hiertegen ook praktisch gezien weinig
gesteld in de twee volgende gevallen
bezwaren zullen hebben bestaan Het Burgerlijk Wetboek maakte,
I e Wanneer ZIJ ten gevolge der
zoals hiervoor bleek, slechts op enkele punten onderscheid tussen
toestemming van den koning hunne
Nederlanders en vreemdelingen Ook buiten het burgerlijk recht
woonplaats binnen het koningrijk
was de maatschappelijke betekenis van de Nederlandse nationalizullen hebben gevestigd en van het
teit nog uiterst beperkt
bekomen dier toestemming aan het
gemeentebestuur dier woonplaats
hebben doen blijken
2e Wanneer zij na hunne woonplaats
binnen eene gemeente in het
koningrijk te hebben gevestigd en
gedurende zes jaren binnen dezelfde
gemeente te hebben behouden aan
het plaatselijk bestuur van die
woonplaats het voornemen zullen
hebben te kennen gegeven om zich
binnen het koningrijk te blijven
vestigen

Ten slotte nog een opmerking over de 'gelijkstellingsbepahng'
van het Burgerlijk Wetboek Op basis van het Burgerlijk Wetboek
kon een vreemdeling die zich met toestemming van de Koning in
Nederland vestigde, op verzoek met een Nederlander worden
gelijkgesteld 52 Vreemdelingen die geen toestemming hadden gevraagd, werden met Nederlanders gelijkgesteld, wanneer ZIJ na zes
jaar in dezelfde gemeente te hebben gewoond aan het gemeentebestuur lieten weten van plan te zijn in Nederland te blijven
wonen De gelijkstelling betekende niet dat de vreemdeling hierdoor de Nederlandse nationaliteit verkreeg Daarvoor stond de
zwaardere naturalisatieprocedure open
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De afscheiding van België

53 Zie De Groot (1988:39-40).
54 Het Tractaat is bij Koninklijk Besluit
van 22 juni 1839 gepubliceerd in het
Staatsblad (1839. nr. 26).
55 Volgens Schreuder (1881:400)
heeft deze opvatting buiten twijfel aan
het verdrag ten grondslag gelegen. De
Hoge Raad sprak in een arrest van 3
oktober 1850 zelfs van een "algemeen
aangenomen beginsel van het
Staatsregt" (Weekblad van het Regt,
1850.12( 1165): I -2). Zie over deze
problematiek ook Van Sasse van IJssert
(1954).
56 Koninklijk Besluit van 24 augustus
l839,Staotsbtod, I839,nr39.

Eind 1830 maakt België zich los van het Koninkrijk der Nederlanden.
Op 9 februari 1831 wordt de Belgische grondwet afgekondigd.
Hierin is onder meer bepaald dat de verkrijging, het behoud en
het verlies van de Belgische nationaliteit bij wet worden geregeld.
Bovendien biedt de grondwet aan vreemdelingen die sinds 1814
in België hebben gewoond het recht om door optie (het afleggen
van een verklaring) Belg te worden. Na afkondiging van de
grondwet volgen diverse wetten die regels bevatten over de
Belgische nationaliteit.53
Op 19 april 1839 maakt het Tractaat van Londen formeel een
eind aan het verzet van Koning Willem I de onafhankelijkheid
van België te erkennen. 54 Voor de Nederlandse regering is dan
het moment aangebroken dat de Belgische nationaliteit wordt
erkend en de 'Belgische Nederlanders' aan België worden 'afgestaan'. Anders dan in 1949 en 1975 bij de onafhankelijkheid van
Indonesië en Suriname zou gebeuren, hebben Nederland en
België in het Tractaat niets geregeld over de nationaliteitsrechtelijke afwikkeling van de onafhankelijkheid. Wel is bepaald dat
"ingezetenen en eigenaars" gedurende twee jaar hun bezittingen
van het ene naar het andere land kunnen overbrengen zonder
aan extra heffingen te worden onderworpen. Maar over de
nationaliteit van die ingezetenen en eigenaars rept het verdrag
met geen woord.
De reden dat hierover in het verdrag niets is geregeld, is waarschijnlijk dat de onderhandelaars als vanzelfsprekend hebben
aangenomen dat in het algemeen de in België (de zuidelijke
Nederlanden) geboren en wonende personen de Belgische nationaliteit verkregen en de Nederlandse nationaliteit verloren, terwijl
de in Nederland geboren en wonende personen de Nederlandse
nationaliteit behielden. 55 Dit verklaart echter niet waarom over
de uitzonderingen op deze algemene regel niets werd geregeld.
Konden bijvoorbeeld de in België geboren personen die ten tijde
van de onafhankelijkheid in Nederland woonden en daar wilden blijven wonen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen? En
hoe zat het met de nationaliteit van de personen die zonder
belasting te betalen gedurende twee jaar hun bezittingen naar
Nederland konden overbrengen? Over hun nationaliteit bestond
geen duidelijkheid.
Blijkbaar was ook de Nederlandse regering van mening dat
hierin moest worden voorzien, want kort na het sluiten van het
Tractaat wordt hierover een Koninklijk Besluit uitgevaardigd.5^ Op
grond van dit besluit wordt aan de Belgische Nederlanders de
mogelijkheid geboden om de Nederlandse nationaliteit te "behouden" (niet verkrijgen), als zij binnen twee jaar een verzoek aan de
Koning richten om zich in Nederland te vestigen. Bij een positieve
beslissing dienen zij zich binnen een jaar in Nederland te vestigen
en te melden bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Over
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het gevoerde vestigingsbeleid van de Koning is mi) niets bekend
Wel blijkt uit de parlementaire geschiedenis van de nationahteitswet van 1850, die in paragraaf 8 aan de orde komt, dat veelvuldig
verzuimd is op ti|d het gemeentebestuur in kennis te stellen van
de vestiging In de nationahteitswet van 1850 worden de gevolgen
van dit verzuim collectief weggenomen Aan alle Belgische Nederlanders, de in België geboren personen die ten tijde van de
onafhankelijkheid in 1839 in Nederland woonden of zich daar
binnen twee jaar hebben gevestigd en daar in 1850 nog wonen,
wordt automatisch de Nederlandse nationaliteit toegekend 57

Het voorstel van de 'negenmannen'
e n de grondwet van 1848

57 Zie artikel 4 van de
nationaliteitswet van 1850 Deze
vrijgevigheid zoals Schreuder ( 1881
412) de verlening van de Nederlandse
nationaliteit aan de betreffende Belgen
noemt was ook bedoeld om de
twijfels en meningsverschillen over de
rechtsgeldigheid van het Koninklijk
Besluit van 1839 weg te nemen Zo
zou het besluit niet rechtsgeldig zijn
nu het tractaat geen enkele
bevoegdheid aan Nederland toekende
om eenzijdig zonder instemming van
België de nationaliteit van deze
personen te regelen Bovendien als er
al regels hadden mogen worden
vastgesteld zou dit bij wet hebben
moeten gebeuren en niet bij Koninklijk
Besluit Zie over de rechtsgeldigheid
van dit besluit bijvoorbeeld Schreuder
( 1881 214-232 en 397-460) en Raedt
van Oldenbamevelt ( 1851 74-91 )
58 Zie Oud (1979 14-15)
59 De grondwet van 1840 heeft
hienn geen verandering gebracht
60 Artikel 7 lid 2 van het voorstel van
de negenmannen (Handelingen 1846
28) Eene bijzondere wet verklaart
wie Nederlanders zijn welke
vreemdelingen als ingezetenen, of in
het Rijk gevestigd worden beschouwd
en regelt de naturalisatie
61 Memorie van toelichting
(Handelingen 1846 58)

Eind 1844 dienen negen leden van d e T w e e d e Kamer o n d e r
aanvoering van Thorbecke e e n voorstel in o m d e g r o n d w e t te
wijzigen Het initiatief van d e ' n e g e n m a n n e n ' , zoals z e later gaan
heten, is e e n reactie o p d e weigering van Koning Willem II o m het
Nederlandse staatsbestel n i e u w leven in te blazen 58 Het voorstel
van de 'negenmannen' heeft ook op nationaliteitsrechtehjk terrein
wijzigingen in petto
Voor een deel zijn het redactionele wijzigingen ter vervanging
van de onduidelijk geformuleerde bepalingen van de grondwet
van 1815 59 Maar er worden ook inhoudelijke wijzigingen voorgesteld De belangrijkste wijziging die de 'negenmannen' willen
doorvoeren, is de opneming van een grondwettelijke bepaling die
voorschrijft dat er een bijzondere wet moet komen die verklaart
wie Nederlanders zijn en die de naturalisatie regelt ^0 Zij zijn van
oordeel dat bij wet moet worden geregeld wie m staatsrechtelijke
zin (voor de uitoefening van het kiesrecht en het bekleden van de
hoge ambten) als Nederlander moet worden beschouwd Ook
naturalisatie moet volgens hen bij wet geschieden
"Waartoe verzekerd, dat nederlandsch staatsburgerschap
en nederlandsche staatsdienst nationaal zullen blijven, indien het Gouvernement den vreemdeling willekeurig Nederlander kan maken' De vreemdeling is dan, even goed als
de Nederlander, verkiesbaar, mits het Gouvernement hem
een naturalisatiebnef te huis zende" 6 l
De opvatting over het gevaar voor willekeur van 'het Gouvernement' is feitelijk een afkeuring van de naturahsatiepraktijk voor
1840 Het ligt bij de negenmannen nog vers in het geheugen hoe
Koning Willem I en minister van Justitie Van Maanen, de rechterhand van de Koning, gedurende meer dan twintig jaar zonder
(grond)wettelijke bevoegdheid vreemdelingen hebben genaturaliseerd ZIJ vinden het nodig dat een dergelijke concentratie van
macht voor de toekomst wordt uitgesloten
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Het initiatief van de 'negenmannen' sterft een vroege dood
Nog afgezien van de inhoud van de voorstellen, is de overwegend
conservatieve Kamer van mening dat het voorstel tot wijziging van
de grondwet van de Koning moet komen Vier jaar later, in 1848,
is dit zover
Het jaar 1848 is een rumoerig jaar in Europa In veel Europese
landen heerst verzet tegen het "stelsel van het legitieme vorstengezag en de onmondige onderdaan" 62 In Frankrijk komt het in
1848 het eerst tot een uitbarsting De monarchie wordt afgezworen
en de republiek wordt uitgeroepen Al snel leiden de gebeurtenis
sen in Frankrijk ook tot omwentelingen in diverse Duitse staten
Dan slaat de schrik ook bij Koning Willem II en de conservatieve
leden van het parlement toe Herziening van de grondwet is niet
meer tegen te houden
De grondwet van 1848 verschilt voor wat betreft de bepalingen
over de Nederlandse nationaliteit in enkele belangrijke opzichten
van de grondwetten van 1814 en 1815 In de grondwetten van
1814 en 1815 kwam het Nederlanderschap slechts zijdelings, in
verband met de regeling van de uitoefening van publieke ambten,
aan de orde In 1848 wordt het Nederlanderschap als een zelfstan
dige juridische status gezien De regeling van het Nederlander
schap en de naturalisatie worden belangrijk genoeg geacht om
hieraan een aparte grondwettelijke bepaling te wijden Fen aantal
leden van de Tweede Kamer vindt het Nederlanderschap zelfs zo
belangrijk dat in de grondwet zelf zou moeten worden geregeld
wie Nederlanders zijn
"Indien men het toch noodig heeft geoordeeld, om bij de
grondwet zelve het gebied van den Staat te omschrijven,
dan bestaan er nog veel sterker drangredenen, om bij die
wet der wetten bepaald uit te drukken, wie als Nederlandsche staatsburgers te beschouwen zijn De staat wordt
immers niet zozeer gevormd door de uitgestrektheid
gronds, die hij beslaat, als door de personen, die wettelijk
tot dien Staat behooren en in hunnen kring, ook door de
uitoefening van burgerschapsregten, tot instandhouding en
den bloei der geheele maatschappelijke vereeniging mede
werken " 6 3
Deze kamerleden krijgen hun zin overigens niet De grondwet van
1848 bepaalt slechts dat er een wet moet zijn die aangeeft wie
63 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
Nederlanders zijn M Nu het Burgerlijk Wetboek dit doet, hoeft er
1847 1848 XLIX nr 26 ρ 474
volgens de regering geen nieuwe wet te komen Dit betekent dat
64 Artikel 7 lid I van de grondwet
het Burgerlijk Wetboek in de visie van de regering tevens bepaalt
van 1848 Een wet verklaart wie
wie het kiesrecht en publieke functies kunnen uitoefenen
Nederlanders zijn
De 'negenmannen stelden in 1844 voor de naturalisatie bij wet
te regelen De grondwet van 1848 gaat nog een stapje verder In
65 Artikel 7 lid 2 van de grondwet
de grondwet is bepaald dat naturalisatie alleen nog bij wet kan
van 1848 Een vreemdeling wordt niet
worden verleend 6 5 Daarmee komt een eind aan de sinds 1815
dan door eene wet genaturaliseerd
62 Oud (1979 16)
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bestaande naturalisatiepraktijk Naturalisatie is niet langer meer in
handen van de Koning en de minister van Justitie, maar wordt een
gedeelde bevoegdheid van regering en parlement
In de grondwet van 1815 werd onderscheid gemaakt tussen de
hoge ambten en de overige ambten Alleen geboren Nederlanders
( inboorlingen ) hadden toegang tot de hoge ambten Genaturahseerden waren daarvan uitgesloten De 'negenmannen handhaaf
den dit onderscheid in hun voorstel uit 1844 Alleen bij
inboorlingen, ' met land en volk en Staat innig gemeenzaam 7ou
gewaarborgd 7ijn dat deze functies in goede handen waren *> Die
waarborg was volgens hen echter niet aanwezig bi) inboorlingen
die, na langdurig in het buitenland te hebben verbleven, zich kort
voor de benoeming in Nederland vestigden Daarom stelden 7i|
voor dat inboorlingen tien jaar voorafgaand aan de benoeming in
Nederland moesten hebben gewoond Bi) afwezigheid van tien jaar
mocht volgens hen worden aangenomen dat ook inboorlingen
"aan den tegenwoordigen toestand van Nederland te vreemd (moe
ten) worden geacht om tot de hoogste ambten te kunnen worden
benoemd 6 7 In de grondwet van 1848 is dit onderscheid tussen de
hoge en de overige ambten echter geheel verlaten De regenng
ziet niet langer aanleiding om genaturaliseerden voor de uitoefe
ning van de hoge ambten anders te behandelen dan inboorlingen
"Het is niet de plaats der geboorte welke den mensch
hecht aan zijn vaderland, maar zijne overtuiging, dat hij
wettelijk tot dezen of genen Staat behoort, welke de nei
ging opwekt om met al zijne kracht het welzijn van dien
Staat te bevorderen , 6 B
Anders dan de negenmannen in 1844 meent de regering dat ook
bij genaturaliseerden voldoende nationahteitsbesef en loyaliteit
aanwezig kunnen worden geacht om alle openbare functies voor
hen open te stellen

7

Het o n t w e r p van e e n wet o p de naturalisatie (1849)

Uit de archieven van het ministerie van Justitie blijkt dat spoedig
na de inwerkingtreding van de grondwet van 1848 binnen de
regering, of in elk geval binnen het ministerie van Justitie, plannen
66 Memorie van toelichting
hebben bestaan om een naturalisatiewet in het leven te roepen 6 9
(Handelingen ΙΘ46 57)
Het eerste stuk hieromtrent betreft de Nota betreffende de Naturaltsatien van januari 1849 Waarschijnlijk is de nota afkomstig van
67 Memorie van antwoord
een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie In de nota
(Handelingen 1846 174)
wordt het wenselijk geacht om de algemene voorwaarden voor
68 Bijlagen Handelingen Tweede Kamernaturalisatie in een Wet van beginselen vast te leggen Er worden
1847 l 8 4 8 X L I X n r 4 p 336
twee beginselen genoemd die bij naturalisatie zouden moeten
gelden naturalisatie moet een gunst 7ijn en de naturalisatie moet
69 ARA II archief Wettendossiers
niet in strijd 7ijn met het openbaar belang
Justitie Invnr 16
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Met het beginsel dat naturalisatie een gunst moet zijn, wordt
bedoeld dat niet elke willekeurige vreemdeling op verzoek kan
worden genaturaliseerd Zo zal een verzoeker die "nog geen jaar in
Nederland verblijft en op Nederland geene de minste betrekking
heeft" niet voor naturalisatie m aanmerking komen Als een verzoeker daarentegen "gedurende een zeker aantal jaren" in Nederland
of de kolomen verblijft of aan het land bepaalde diensten heeft
bewezen, zal een verzoek wel positief tegemoet worden getreden
Of zo'n verzoek wordt ingewilligd, is mede afhankelijk van de
vraag of de naturalisatie niet in strijd met het openbaar belang
komt Om dit te beoordelen is er, aldus de nota, bewijs nodig dat
de verzoeker "genoegzame middelen van bestaan heeft (en) ter
goeder naam en faam staat"
De Nota betreffende de Naturaltsatien is de basis geweest voor
een ontwerp van een naturalisatiewet In de archieven bevinden
zich enkele versies van dit ontwerp, onder meer onder de naam
van Wet van Beginselen op de Naturalisatten en Ontwerp van Wet
op de Naturaltsatten In het ontwerp worden de voorwaarden voor
naturalisatie genoemd
Op de eerste plaats moet de verzoeker meerderjarig 7ijn (23
jaar) De gevolgen van naturalisatie zouden, zoals in de nota was
vermeld, te "gewichtig" zijn om aan een minderjarige toe te kennen
Op de tweede plaats moet er sprake zijn van een "gevestigd
verblijf in Nederland of deszelfs kolomen gedurende tien achtereenvolgende jaren, met het verklaard voornemen om m een van
beide gevestigd te blijven" Op deze voorwaarde wordt alleen een
uitzondering gemaakt bij "uitstekende diensten aan den lande
bewezen" Het tienjarig verblijf in Nederland of in de kolomen
dient als waarborg voor het bestaan van een "nauwe betrekking"
tussen de verzoeker en de Nederlandse staat. Een dergelijke
verzoeker zou zich hebben "vereenzelvigd met het land zijner
inwoning" en de belangen van de staat zouden niet meer verbieden dat hij "staatsburgerlijke rechten" (kiesrecht en benoembaarheid tot openbare functies) verkrijgt De reden dat van een
"gevestigd" verblijf wordt gesproken, is om zigeuners uit te sluiten
of, zoals het in de toelichting wordt gezegd, om "alle rondtrekkende en zwervende vreemdelingen te weeren" 70
Op de derde plaats wordt van de verzoeker "een goed zedelijk
gedrag en een eerlijk middel van bestaan" vereist Deze voorwaarde moet voorkomen dat de naturalisatie, om met de woorden van
de te nota spreken, in strijd komt met het openbaar belang

70 Zie over het weren van zigeuners
uit Nederland ook Lucassen (1990
31-32)

"Een langdurig verblijf hier te lande is niet voldoende
indien niet tevens de vreemdeling gedurende den tijd van
zijn verblijf zich van eene gunstige zijde in zijn gedragingen deed kennen, indien hij niet ter goeder naam en faam
staat
°f welhgt in het buitenland of hier te lande een vonnis
te zijnen laste heeft Ook een eerlijk middel van bestaan
wordt vereischt, want het welbegrepen belang van den
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Staat brengt mede dat alleen de nijvere vreemdeling, die
door arbeid zich zelven den kost kan bezorgen, en tevens
den nationalen rijkdom vermeerderen kan, tot het ïnboorlingschap worde toegelaten "
In deze voorwaarde zien we duidelijk overeenkomsten met het
beleid zoals dat vóór 1848 werd gevoerd Ook toen was het
"zedelijk en maatschappelijk gedrag", zoals het toen ook wel werd
genoemd, een belangrijk criterium voor de beslissing op een
naturahsatieverzoek
Uit de onderzochte archiefstukken valt niet op te maken of één
van deze ontwerpen ooit buiten het ministerie, bijvoorbeeld in de
ministerraad, aan de orde is geweest Tot indiening van het ontwerp bij de Tweede Kamer heeft het echter nooit geleid Het
aantreden van het eerste kabinet-Thorbecke (1849-1853) op 1 november 1849 heeft dit waarschijnlijk verhinderd Dit kabinet ging er,
in tegenstelling tot de regering tijdens de beraadslagingen over de
grondwet van 1848, van uit dat het Burgerlijk Wetboek niet ook de
wet kon zijn die aangeeft wie Nederlander is ten aanzien van de
uitoefening van het kiesrecht en overheidsfuncties Voor deze
staatkundige rechten, ook wel aangeduid als burgerschapsrechten
en politieke rechten, zou een andere wet nodig zijn. Op 28 juli
1850 is dit zover Dan treedt een nieuwe Nederlandse nationaliteitswet in werking 71 De sporen van het ontwerp van 1849 zijn
goed zichtbaar, maar er zijn ook enkele belangrijke verschillen

71 Wet van 28 juli 1850 ter uitvoering
van artikel 7 der Grondwet Staatsblad,
1850, nr 44 Deze wet wordt
kortheidshalve nationahteitswet van

De nationallteitswet van 1850 e n het
'politieke Nederlanderschap'
81

INLEIDING HFT DUBBELF NFDERLANDFRSCHAP'

1850 genoemd
72 Zie hierover Swart (1978 23)
73 Zo bestond onduidelijkheid over
de vraag of een Nederlander voor de
burgerschapsrechten per definitie ook
Nederlander was voor de burgerlijke
rechten Ook vroeg men zich af welke
van beide nationaliteitsregelmgen
moest worden toegepast, als er
andere dan burgerlijke of
burgerschapsrechten in het geding
waren
74 Handelingen Tweede Kamer,
1849 1850,9 juli 1850, ρ 13 Ook in
de juridische literatuur is het 'dubbele
Nederlanderschap' veelvuldig
bekritiseerd Zie vooral Schreuder
(1880 88-127 en 302-344)

Vanaf 1850 zijn er twee wetten die bepalen wie Nederlander zijn
het Burgerlijk Wetboek van 1838 en de nationahteitswet van 1850.
De nationahteitswet van 1850 regelt wie Nederlander is voor de
uitoefening van de staatkundige rechten (kiesrecht en uitoefening
van openbare functies) De nationaliteitsregelmg in het Burgerlijk
Wetboek bepaalt wie Nederlander is voor de burgerlijke rechten
Later is het Burgerlijk Wetboek ook op andere rechtsgebieden van
toepassing verklaard, zoals het vreemdelingenrecht, het uitleve
ringsrecht en het strafrecht 72
Het ontstaan van dit 'dubbele Nederlanderschap' heeft tijdens
de behandeling van de wet veel kritiek ondervonden Niet alleen
werd gewezen op juridische problemen 7 3 , maar ook druiste het
tegen het nationaliteitsgevoel van sommige parlementariërs in dat
er twee soorten Nederlanders, de civielrechtelijke en de politieke
Nederlanders, zouden kunnen bestaan Het Tweede-Kamerlid
Wintgens sprak in dit verband van de "ondeelbaarheid van het
Nederlanderschap" , 74
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Het 'dubbele Nederlanderschap' heeft tot 1 |uh 1893 bestaan
Toen trad de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
m werking en werden beide andere nationaliteitsregehngen inge
trokken
82

DE NEDFRLANDSE NATIONALITEIT ALS LIDMAATSCHAP
VAN DF NEDERLANDSF NATIE

75 Handelingen Tweede Kamer
1849 1850 lOjuli 1850 ρ 14
76 Idem ρ 7
77 Artikel 9 lid 3 van het
wetsontwerp De staat van
Nederlander wordt verloren door een
vijfjarig verbli|f buiten s lands zonder
het uit Teiten of omstandigheden
blijkbaar oogmerk om terug te keeren
78 Handelingen Tweede (Corner
1849 ΙΘ50 12 juli 1850 pp é en 7

Uit de geschiedenis van de grondwet van 1848 bleek zojuist al dat
de Nederlandse nationaliteit door politici veel duidelijker dan
voorheen als het juridisch lidmaatschap van de Nederlandse natiestaat werd gezien Dit komt ook tijdens de parlementaire behandeling van de nationahteitswet van 1850 uitdrukkelijk naar voren
Minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke (1849-1853) is van
mening dat de juridische Nederlanders "leden van de Nederlandse natie" moeten zijn 7 5 Minister van Justitie Nedermeijer van
Rosenthal (1849-1852) spreekt over naturalisatie als de "opneming
m het groóte Nederlandsche huisgezin ' 7 6 Deze opvattingen zijn
van grote invloed geweest op de totstandkoming van de wettelijke
regels over naturalisatie en hebben er toe geleid dat de inheemse
bevolking van de kolomen van het 'politieke Nederlanderschap'
werd uitgesloten
Opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie
waren tijdens de totstandkoming van de nationaliteitsregehng van
het Burgerlijk Wetboek zowel van belang voor de regels over de
verkrijging als over het verlies van de Nederlandse nationaliteit
Dit is ook in 1850 het geval Op basis van het Burgerlijk Wetboek
verloor een Nederlander zijn nationaliteit als hij zich in het buitenland vestigde met de bedoeling niet naar Nederland terug te
keren In het wetsontwerp van 1850 stelt de regering voor het
verlies van de Nederlandse nationaliteit te koppelen aan een
verblijf van vijf jaar in het buitenland Na vijf jaar kan volgens de
regering in beginsel worden aangenomen dat de Nederlander
zoveel van Nederland is vervreemd dat het verlies van zijn nationaliteit is gerechtvaardigd ^ Vele leden van de Tweede Kamer
kunnen zich met dit wettelijk vermoeden niet verenigen Ook na
vijf jaar verblijf in het buitenland zouden vele Nederlanders zich
nog Nederlander voelen en prijs stellen op hun Nederlandse
nationaliteit Donker Curtius is één van degenen die van mening
is dat Nederlanders ook in het buitenland hun "Nederlandsch hart"
behouden 7B Hij heeft dan ook geen goed woord over voor het
voorstel van de regering
'Ik stel dat de Staat, het Vaderland, gelijkstaat ten opzigte
der inboorlingen, als een vader ten aanzien zijner kinderen, hij kan hen niet verloochenen Ik meen, dat het
Vaderland moet handelen als de vader van den verloren
zoon, die het beste kalf slagtte, toen de zoon terugkwam
( ) Het vaderland moet zijne kinderen niet verlaten, wat
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men hier in art 9 doet is de onregtvaardigste bepaling die
met mogelijkheid uit te denken is " 79
Meeussen betoogt hetzelfde, als hij stelt
"dat de banden die den Nederlander hechten aan zijn land,
niet zoo ligt mogen verscheurd worden, dat de wetgever
van het denkbeeld moet uitgaan dat de Nederlander is
gehecht aan zijn vaderland, waarin hij werd geboren, dat
hi) den volksstam waaruit hi) is gesproten, niet zoo geheel
ligt wenscht te verlaten, maar integendeel, dat hij ook in
den vreemde den naam van Nederlander met liefde draagt
en wil blijven dragen tot aan zijn dood ',s0
Meeussen dient daarom een amendement in waann voor een belangrijk deel wordt teruggekeerd naar de bepaling in het Burgerlijk
Wetboek Hij stelt voor dat een Nederlander na vijf jaar verblijf in
het buitenland alleen zijn nationaliteit verliest, als de overheid kan
aantonen dat hij het oogmerk heeft niet in Nederland terug te keren
Het amendement wordt met 35 tegen 22 stemmen aangenomen 8 1
83

DE UITSLUITING VAN DF INHFFMSE BFVOLKING
VAN DE KOLONIËN

79 Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850 10 juli 1850 ρ 5
80 Handelingen Tweede Kamer
1849 1850 12 juli 1850 ρ 4
81 Idem ρ 7 Zie artikel 10 onder 3
van de nationalrteitswet van 1850 De
staat van Nederlander wordt verloren
door een vi|ljang verblijf in een
vreemd land met het kennelijk
oogmerk om niet terug te keeren
82 Deze paragraaf is gebaseerd op
twee eerdere publikaties (Hei)S 1991
en 1994b)

Op grond van het Burgerlijk Wetboek van 1838 was iedereen
Nederlander die in Nederland of in de kolomen was geboren uit
daar gevestigde ouders 8 2 Dit betekende dat vrijwel de gehele
bevolking van Nederland èn van de kolomen de Nederlandse
nationaliteit bezat Tijdens de behandeling van het Burgerlijk
Wetboek in 1821 gingen er in de Tweede Kamer stemmen op om
de koloniale bevolking buiten de regeling van de Nederlandse
nationaliteit te laten Sommige kamerleden vreesden dat de toekenning van de Nederlandse nationaliteit aan de koloniale bevolking ongewenste effecten zou hebben, zolang de slavernij nog
bestond Anderen meenden dat de bevolking van de kolomen
aanzienlijk verschilde van die van Nederland, doordat veel vreemdelingen vanwege hun handelsbetrekkingen slechts tijdelijk in de
kolomen woonden Zij vonden dat eigenlijk alles wat met de
kolomen te maken had, in afzonderlijke wetten zou moeten
worden geregeld 83 Wat precies de bezwaren waren, wordt op
basis van de stukken niet duidelijk Voor zover die bezwaren
echter betrekking hadden op slaven, werden ze weggenomen
door de regering Slaven konden volgens de regering niet gevestigd zijn, omdat alleen personen zich konden vestigden en als
zodanig werden slaven niet beschouwd

83 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1820-1821 VII nr 22 ρ 708

"ZIJ zijn het eigendom van hunnen meester non sunt
personae sed res" [het zijn geen personen maar zaken,
EHI w
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Dit antwoord stelde de Tweede Kamer tevreden, want er werd
verder niet meer op teruggekomen
In 1848, tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp
inzake de grondwetsherziening, kwam de nationaliteit van de
koloniale bevolking opnieuw aan de orde De vraag werd gesteld
of de hoedanigheid van Nederlander wel aan de hele "ïnlandsche
bevolking" kon worden toegekend 8 5 Met een beroep op hel
Burgerlijk Wetboek, de wet die volgens de toenmalige regering
ook regelde wie Nederlander voor de 'burgerschapsrechten was,
beantwoordde de regering die vraag bevestigend 8 6
Het eerste kabinet-Thorbecke denkt daar enkele jaren later
echter anders over In de nationahteitswet van 1850 is de gehele
inheemse bevolking van de kolomen van het politieke Nederlanderschap uitgesloten Op basis van de wet wordt het politieke
84 Idem ρ 709
Nederlanderschap niet verkregen door geboorte uit in de kolomen
gevestigde ouders 87 De uitsluiting is voor de regering blijkbaar zo
85 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
vanzelfsprekend dat in de memorie van toelichting wordt volstaan
1847 l 8 4 8 X L I X n r 2 6 p 475
met de opmerking dat het niet de bedoeling kan 7ijn om alle
86 bijlagen Handelingen Tweede Kamer kinderen van in de kolomen wonende "inlanders" voor Nederlanl847-l848XUXnr27p 569
ders te doen doorgaan ^ Voor sommige kamerleden is de uitsluiting van de inheemse bevolking van de kolomen minder
87 Artikel I van de nationahteitswet
vanzelfsprekend Zij vinden de uitsluiting "hard en onstaatkunvan 1850 Nederlanders ten aanzien
van het genot van burgerschapsregten
dig" 89 De regering, en met haar de meerderheid van de Tweede
zijn
Kamer, legt deze kritiek echter naast zich neer Zeker nu het
I e die geboren zijn uit ouders binnen
staatkundige rechten betreft, meent de regering dat de inheemse
het Rijk in Europa gevestigd
bevolking de Nederlandse nationaliteit niet behoort te krijgen

2e die binnen het Ri|k in Europa uit
aldaar niet gevestigde ouders geboren
binnen het jaar nadat ZIJ den vollen
ouderdom van 23 jaren hebben
bereikt hun voornemen om daar te
blijven wonen aan het bestuur hunner
woonplaats hebben verklaard

ZIJ echter welke dien ouderdom bij
de afkondiging dezer wet reeds
hebben bereikt kunnen die verklaring
nog gedurende het jaar na die
afkondiging doen
3e die genaturaliseerd zijn
4e die van de in de voorgaande
nummers genoemden afstammen ten
ware de geboorte op een tijdstip
mögt hebben plaats gehad waarop de
ouders in een der termen van art 10
waren vervallen

"Hardheid kan de regering m deze uitsluiting niet vinden
De ïnlandsche bevolking der kolomen schijnt veeleer natuurlijk en eigenaardig buiten dit volle Nederlanderschap
te vallen, dan daaronder te kunnen worden vervat "9°
Tijdens de plenaire behandeling komt het Tweede-Kamerlid
Schooneveld op de zaak terug Hij meent dat er geen enkel
bezwaar bestaat tegen verlening van het politieke Nederlanderschap , nu de inheemse bevolking deze rechten in de praktijk toch
niet kan uitoefenen Het bezit van de Nederlandse nationaliteit is
immers slechts eén van de wettelijke vereisten Maar vooral wijst
hij op het positieve symbolische effect dat van de verlening van de
Nederlandse nationaliteit aan de inheemse bevolking zou uitgaan

68 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1849 1850 XXXIV nr 3 ρ 396
89 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1849 1850 XXXIV nr 4 ρ 408
90 Idem ρ 411

"Ik weet, men zal mij toevoegen 'Hoe, zal men al die
bevolkingen, waaronder zelfs menscheneters behooren,
burgerschapsregten verleenen' dat is nooit gehoord·' Maar
ik antwoord steeds met de vraag 'waar is het gevaar' Ik
ben overtuigd, dat de verleening dier regten voor al die
bevolkingen zal zijn een groóte eeretitel, waarop zij hoogen prijs zullen stellen zij zullen dan niet meer pana s
zijn, maar ZIJ zullen kunnen zeggen 'ik heb het regt van
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Nederlanderschap, en kan het uitoefenen, mits ik mi) in
Nederland vestige en daar aan al de gestelde vereischten
voldoe ' Het voordeel is dat ZIJ den Engelschen, den Portu
gezen, den Spanjaarden zullen kunnen zeggen ik ben niet
uitgesloten, ik bezit politieke regten, ik heb ze en kan ze
uitoefenen Gevaar of nadeel daarentegen, kan in die
verleening van het burgerschapsregt niet gelegen zijn,
want zij kunnen dat regt nooit uitoefenen, of zij moeten
zich hier vestigen en voldoen aan al de vereischten van de
wet "9i

Minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke, die samen met zijn
collega van Justitie Nedermeijer van Rosenthal het wetsontwerp
verdedigt, is echter niet gevoelig voor deze argumenten en houdt
voet bij stuk
"Waartoe zou het dienen hen Nederlanders te noemen' Het
zou wezen gemeenschap van naam zonder eenige ge
meenschap van regt of volkswezen En zie hier een hoofdgrond Nederlanders, die het zijn volgens dit ontwerp, zijn
de leden der Nederlandsche natie Maar het lidmaatschap
der Nederlandsche natie zou, geloof ik, met meer regt aan
de Duitschers en Engelschen, dan aan de inlanders van
Java of van de Molukken worden toegekend " 9 2
In de opvatting van Thorbecke dient het jundisch Nederlanderschap
dus voorbehouden te blijven aan de leden van de Nederlandse
natie en hiertoe wordt de inheemse bevolking van de kolomen
niet gerekend De minister krijgt daarbij steun van een grote
meerderheid van de Tweede Kamer Opvattingen als die van het
Tweede-Kamerlid Schooneveld vinden in die tijd nog weinig
weerklank
Naast de inheemse bevolking zijn ook de meeste kinderen van in
de kolomen wonende immigranten van het politieke Nederlander
schap uitgesloten Het betreft hier niet alleen de Aziatische immigran
ten, waaronder de grote groep Chinezen m Nederlands-Indie, maar
ook de Europese immigranten voor zover ze niet uit Nederland
komen Volgens de regenng is er onvoldoende reden "om de aldaar
bijv van Engelschen, Spaanschen of Portugeschen stam geboren
kinderen als leden des Nederlandschen volks aan te merken" 9 3
91 Handelingen Tweede Kamer,
De enige groep die bij geboorte in de koloniën wel het
1849-1850,9 juli ΙΘ50, ρ 15
politieke Nederlanderschap verkrijgt, zijn de kinderen van Nederlandse immigranten en hun afstammelingen Zij worden Nederlan92 Handelingen Tweede Kamer,
der door afstamming 94 De regering spreekt in dit verband van een
1849 1850, 10 juli 1850, ρ 14
"dubbel voordeel" van het afstammingsbeginsel Aan de ene kant
93 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,wordt het grootste deel van de koloniale bevolking, dat niet tot de
1849-1850 XXXIV nr3, ρ 396
Nederlandse natie of het Nederlandse volk wordt gerekend, van
het politieke Nederlanderschap uitgesloten Aan de andere kant
94 Zie artikel I lid I en 4 van de
worden al degenen ingesloten "welke in eersten of verderen graad
nationaliteitswet van 1850
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uit ingezetenen van het Rijk in Europa zijn gesproten", en wel tot
de Nederlandse natie worden gerekend. 95
Het is belangrijk te beseffen dat de praktische betekenis van het
politieke Nederlanderschap voor de koloniale bevolking, en overigens ook voor de Nederlandse bevolking, in de negentiende eeuw
uiterst gering was Zoals ook uit de opvatting van Schooneveld
blijkt, was het Nederlanderschap maar één van de vereisten om
politieke rechten uit te oefenen Om voor openbare functies in
aanmerking te komen moest men immers ook over de benodigde
capaciteiten beschikken Uitoefening van het kiesrecht was voorbehouden aan Nederlanders die een bepaald bedrag aan inkomstenbelasting betaalden ('censuskiesrecht') Voor de Nederlanders
m de kolomen gold bovendien dat zij zich eerst in Nederland
moesten vestigen Een interessant detail in dit verband is dat het
Tweede-Kamerlid Donker Curtius in 1850 alleen al om deze reden
geen bezwaar zag tegen verlening van het politieke Nederlanderschap aan de inheemse bevolking van Nederlands-Indie Om
klimatologische redenen hoefde volgens hem niet op migratie
vanuit de kolomen te worden gerekend
" ( ) ik ben er niet beducht voor dat wij eene reeks van
Javaansche prinsjes zullen zien aankomen, om hier burgerschapsregten uit te oefenen, ons klimaat is daar te koud
voor, men gaat wel van het noorden naar het zuiden, maar
men komt niet van het zuiden herwaarts" ^6
Het is overbodig te zeggen dat Donker Curtius op dit punt m de
twintigste eeuw ongelijk heeft gekregen Wat hiervan verder zij,
het is van belang te constateren dat de uitsluiting van het grootste
deel van de koloniale bevolking in 1850, gezien het uiterst geringe
praktische belang van het politieke Nederlanderschap, primair een
politiek-ideologische uitsluiting betrof De uitgestotenen werden
niet als leden van de Nederlandse natie aangemerkt
84

NATURALISATIE IN DF WET VAN 1850
VOORWAARDFN EN PROCEDURE

95 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850 XXXIV nr3, ρ 397
96 Handelingen Tweede Kamer,
i 849-1850, 10 juli 1850, ρ 4

De nationaliteitswet van 1850 verschilt voor wat betreft de verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit door in Nederland gevestigde
vreemdelingen maar weinig van het Burgerlijk Wetboek van 1838
De kinderen van vreemdelingen krijgen bij geboorte automatisch
de Nederlandse nationaliteit De eerste generatie kan alleen door
naturalisatie Nederlander worden
In het Burgerlijk Wetboek was bepaald dat de vrouw van een
Nederlander de nationaliteit van de man volgde Dit betekende dat
de vrouw van een tot Nederlander genaturaliseerde vreemdeling
bij naturalisatie van haar man tevens de Nederlandse nationaliteit
verkreeg In de nationaliteitswet van 1850 is hierover niets gere
geld Voor minister Thorbecke is het zo vanzelfsprekend dat
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gehuwde vrouwen en minderjarige kinderen dezelfde nationaliteit
als hun echtgenoot en vader hebben, dat hij het niet nodig vindt
97
een "zoo algemeen erkend beginsel" in de wet op te nemen Het
Tweede-Kamerlid Wintgens is echter van mening dat als dit begin
sel niet uitdrukkelijk in de wet wordt vastgelegd, gehuwde vrou
wen en minderjarige kinderen niet in de naturalisatie van hun
98
echtgenoot en vader zullen delen Wintgens weet Thorbecke
niet te overtuigen, maar hi) krijgt later toch gelijk Vanaf 1868
huldigen ook de ministers van Justitie het standpunt dat naturali
satie geen gevolgen heeft voor de nationaliteit van de gehuwde
vrouw en voor de minderjarige kinderen Sinds 1873 zijn dan ook
herhaaldelijk zoons van genaturaliseerde vreemdelingen genatura
liseerd, nadat zij meerderjarig waren geworden "
In de nationahteitsregeling van het Burgerlijk Wetboek was
bepaald dat genaturaliseerden Nederlanders waren Over de voor
waarden voor naturalisatie en de procedure was in het Burgerlek
Wetboek echter niets geregeld Dit is in de nationahteitswet van
1850 wel het geval De wettelijke regels bouwen voort op het
hiervoor besproken departementale naturalisatie-ontwerp van
1849 De voorwaarden voor naturalisatie die in de wet worden
genoemd, zijn minder verstrekkend dan die uit het ontwerp Het
ontwerp van 1849 kende vijf voorwaarden meerderjarigheid (23
97 Idem, ρ 13
|aar), een verblijfsduur van minimaal tien jaar in Nederland of in
98 Handelingen Tweede Kamer,
de kolomen, een verklaring voornemens te zijn er te blijven wo
1849-1850 9 juli 1850. ρ 13 en 10 juli
nen, een 'goed zedelijk gedrag' en een 'eerlijk middel van be
1850, ρ 3
staan' De laatste twee voorwaarden ontbreken in de nationahteitswet van 1850 10°
99 Zie Schreuder( 1881 2-3 en 1880
397-440) en Ras (1885)
Waarom de voorwaarden over het zedelijk gedrag en de mid
delen
van bestaan van de verzoeker niet zijn opgenomen, wordt
100 Artikel 5 van de nationahteitswet
uit de parlementaire stukken niet duidelijk De memorie van
van 1850 De vereischten om te
toelichting vermeldt hierover niets en de discussie in de Tweede
kunnen worden genaturaliseerd zijn
Kamer beperkt zich tot de voorwaarden die wel in de wet worden
I de volle ouderdom van dne en
genoemd In elk geval betekent het niet dat deze voorwaarden
twintig jaren,
II een gevestigd verblijf in het Rijk in
van het toneel zijn verdwenen Voor het beleid van na 1850 zijn ze
Europa of in de koloniën of
onverminderd van belang. Waarschijnlijk zijn de voorwaarden uit
bezittingen van het Rijk in andere
de wet gelaten om de beleidsvrijheid zo groot mogelijk te houden
werelddeelen gedurende zes
Nu de voorwaarden over het zedelijk gedrag en de middelen van
achtereenvolgende jaren met het
bestaan van de verzoeker naar de beleidssfeer werden verwezen,
verklaard voornemen om er gevestigd
behield de regering op deze punten alle vrijheid om verzoekers al
te blijven
dan niet te naturaliseren.
De nationaliteitswet van 1850 kende
Overeenkomstig de ideeën uit de beleidsnota van 1849 vindt de
naast de 'gewone naturalisatie' ook een
regering dat de gunst van naturalisatie alleen mag worden ver'ere-naturalisatie' die kon worden
leend, als er een "nauwe betrekking" tussen de vreemdeling en
verleend ter beloning van uitstekende
diensten aan de Nederlandse staat
Nederland bestaat 101 Die nauwe betrekking kan volgens de regebewezen of om andere redenen van
ring aanwezig worden geacht, als een vreemdeling tien jaar in
staatsbelang (zie artikel 7) Hiervan is
Nederland of in de kolomen heeft gewoond en bovendien verechter nooit gebruik gemaakt
klaart van plan te zijn daar ook te blijven wonen In dat geval is er
reden om de vreemdeling dezelfde rechten te verlenen als een
101 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1849-1850, XXXIV nr 3, ρ 397 Nederlander
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"Hi) heeft gedurende onderscheidene jaren de lasten van
den Nederlandschen ingezeten gedeeld, het schijnt billijk
dat hij nu ook, des verlangende, tot de voorregten, voor
den Nederlandschen burger weggelegd, worde toegelaten
Hij heeft zich vereenzelvigd met het land zijner inwoning,
de belangen van den Staat verbieden niet meer dat hij in
102
de uitoefening der burgerschapsregten kome "

102 Idem
103 Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850,9 juli 1850, ρ 15
104 Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850, II juli 1850 ρ 8
105 Rißagen Handelingen Tweede
Kamer 1849-1850 XXXIV nr 4, ρ 411
106 Hondelmgen Tweede Kamer,
1849-1850 I I juli 1850, ρ 9
107 Van Eek wilde met de termijn van
zes jaar aansluiten bij de termijn
waarna vreemdelingen op basis van
het Burgerlijk Wetboek met
Nederlanders werden gelijkgesteld
Zie Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850,9 juli 1850, ρ 9
108 Handelingen Tweede Kamer,
1849-1850.9 juli 1850, ρ 10
109 Zie de artikelen 6.8 en 9 van de
nationaliteitswet van 1850

Sommige kamerleden vinden de termijn van tien jaar te lang
Schooneveld meent dat met naturalisatie eerder te kwistig dan te
karig moet worden omgesprongen Onder bepaalde niet nader
aangeduide omstandigheden zou het volgens dit kamerlid raad
103
zaam kunnen zijn iemand al na enkele jaren te naturaliseren
Ook Van Eek is van mening dat geen "stelsel van uitsluiting" moet
worden gecreëerd Volgens hem moet zoveel mogelijk tegemoet
worden gekomen aan de wensen van hen "die begeren zich met
ons te verbroederen, en die tevens aan ons aangenaam zijn" 104
De regering houdt echter vast aan de termijn van tien jaar Naturalisatie is, aldus de regering, "toch een exceptionnelen maatregel,
waarbij de regten in al hunne volheid worden toegekend' 105
Daarom is er geruime tijd nodig voordat de vreemdeling, om met
minister Nedermeijer van Rosenthal te spreken, "zozeer aan deze
grond gehecht zal zijn, zozeer de Nederlandse beginselen zal
voorstaan", dat hij kan worden genaturaliseerd l o 6 Als Van Eek
echter een amendement indient om de termijn tot zes jaar terug te
brengen, blijkt de termijn voor de regering geen halszaak te
zijn 107 Na nog eens te hebben herhaald dat er waarborgen
moeten zijn dat een vreemdeling zijn verzoek werkelijk heeft
gedaan "met het oogmerk om zich aan ons te sluiten", verklaart
Nedermeijer van Rosenthal zich niet te verzetten als de Tweede
Kamer de termijn van tien jaar zal bekorten 108 Het amendement
van Van Eek wordt hierna met een krappe meerderheid (30 tegen
28 stemmen) aangenomen
De nationahteitswet van 1850 bevat behalve de algemene voorwaarden voor naturalisatie ook enkele regels over de procedure 109 Zo schrijft de wet voor welke bewijsstukken met het
verzoekschrift moeten worden meegestuurd een geboorteakte
(om vast te stellen of de betrokkene 23 jaar is), een verklaring van
het gemeentebestuur dat de verzoeker minimaal zes jaar in Nederland woont en een verklaring van het gemeentebestuur dat de
vreemdeling voornemens is in Nederland te verblijven Verder is
bepaald dat de genaturaliseerde "brieven van naturalisatie" krijgt
die hij, zoals ook voor 1850 het geval was, bij het gemeentebestuur moet "aannemen" De naturalisatie vervalt als die aanneming niet binnen zes maanden na het verbindend worden van
de wet heeft plaats gehad
De bepaling over de betaling voor naturalisatie is in de nationahteitswet van 1850 slechts op indirecte wijze geregeld De
uitreiking van brieven van naturalisatie werd bij amendement van
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Bachiene opgenomen om de betaling voor naturalisatie veilig te
stellen In de wet op het Registratierecht van 1824 was vervolgens
bepaald dat naturalisatie minimaal honderd en maximaal zeshon
derd gulden kostte Over de betaling voor naturalisatie is tijdens
de behandeling van de nationahteitswet van 1850 uitgebreid ge
n o
discussieerd
Een aantal kamerleden pleitte met het oog op de
schatkist voor betaling voor naturalisatie Deze kamerleden meen
den dat naturalisatie een voorrecht was waarop prijs werd gesteld
De naturalisatie diende volgens hen niet te worden geschonken
Bovendien zou naturalisatie veelal worden verleend aan personen
voor wie het geen enkel probleem was een bepaald bedrag te
betalen Tegenover deze leden stonden anderen die kosteloze
naturalisatie bepleitten Fokker meende dat het de Nederlandse
natie onwaardig was het Nederlanderschap te verkopen Van
Nispen van Sevenaer vond dat het Nederlanderschap geen artikel
was waarmee handel mocht worden gedreven De tegenstanders
van betaling meenden bovendien dat het minder draagkrachtigen
ervan weerhield om naturalisatie aan te vragen Minister van
Justitie Nedermeijer van Rosenthal was het met deze minderheid
eens Ook hij vond dat financiële belangen alleen het uitreiken
van brieven niet voldoende rechtvaardigden Ook op dit punt
verklaarde hij zich echter niet te verzetten als de Kamer anders
zou besluiten Een meerderheid van de Kamer 0 7 tegen 20
stemmen) wilde inderdaad dat ook in de toekomst voor naturalisatie moest worden betaald en stemde voor liet amendement van
Bachiene

110 Zie vooral Handelingen Tweede
Kamer 1849-1850 I I juli 1850,
pp 10-16

Een half jaar later nadat de nationaliteitswet van 1850 was
aangenomen, werd de Wet op het Registratierecht gewijzigd u l
Het bedrag voor naturalisatie werd verlaagd tot een vast bedrag van
vijftig gulden Zo kwam alsnog een compromis tot stand tussen
degenen die ti|dens de behandeling van de nationahteitswet hoge
retributies wensten en degenen die voor kosteloze naturalisatie
pleitten In 1882 werd het bedrag verhoogd tot vijfenzeventig
gulden ш Behalve voor dit 'recht van enregistratie' moest ook
worden betaald voor de leges, het perkament en de zegel van de
brieven van naturalisatie In 1892, toen de wet op het Nederlander
schap en het ingezetenschap in werking trad en de brieven van
naturalisatie werden afgeschaft, bedroegen de leges veertien gulden
en het perkament en de zegel samen twee gulden en zestig cent 1 1 3

111 Wet van 21 december 1850,
Staatsblad 1850 nr 75
112 Wet van 11 juli 1882 tot wipigmg
der bepalingen betreffende de heffing
der regten en registratie Staatsblad,
1882, nr 92 Eerder, wanneer precies is
mij niet bekend, was het bedrag al
verhoogd tot 69 gulden

9

Het naturalisatiebeleid na 1850

Overeenkomstig het voorschrift in de grondwet van 1848 ge
schiedt naturalisatie na 1850 bij wet Dit betekent dat elk verzoek
schrift een lange weg moet afleggen, waarbij vele instanties en
personen zijn betrokken In vogelvlucht komt de procedure hier
113 Zie bijlagen Handelingen Tweede op neer De vreemdeling dient een verzoek in bij de Koning De
Koning stuurt het verzoek ter behandeling door naar de minister
Kamer 1891-1892 130,nr5 ρ 23
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van Justitie De minister van Justitie schakelt vervolgens diverse
autoriteiten in om de benodigde stukken en inlichtingen over de
verzoeker te vergaren Op basis van die inlichtingen, meestal
'ambtsberichten' genoemd, beoordeelt de minister vervolgens of
het verzoek voor inwilliging kan worden voorgedragen of moet
worden afgewezen Bij afwijzing komt de procedure vroegtijdig
tot een eind In het andere geval wordt een wetsontwerp voorbereid en ter beoordeling aan de Raad van State en de ministerraad
voorgelegd Als zij geen bezwaren aandragen, wordt het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd Daar doorloopt het
dezelfde procedure als elk ander wetsontwerp Als het wetsontwerp door de Tweede en de Eerste Kamer is aangenomen,
wordt de naturahsatiewet in het Staatsblad gepubliceerd Hierna
vindt de ambtelijke afwikkeling plaats in verband met de uit-'
reiking van de 'brieven van naturalisatie' en de 'aanneming' van
de naturalisatie 114
Om een goed beeld te verkrijgen van het gevoerde naturahsatiebeleid na 1850, is het van belang wat dieper op deze procedure
in te gaan Eerst komt de ambtelijke praktijk aan de orde Daarna
wordt aandacht besteed aan de parlementaire fase van de procedure Voor de ambtelijke praktijk is voornamelijk geput uit de
archieven van het ministerie van Justitie en voor de parlementaire
bemoeienissen zijn de parlementaire stukken over de naturalisatiewetten geraadpleegd
91

I H Zie over de procedure ook
Gelder (1887)
115 In paragraaf 9 2 3 wordt uitvoerig
ingegaan op het verlies van de
oorspronkelijke nationaliteit bij
naturalisatie

DF AMBTFLIJKE PRAKTIJK

Bij de naturahsatieprocedure zijn ook na 1850 diverse ambtelijke
instanties en personen betrokken Op departementaal niveau is
het ministerie van Justitie het coördinerend en leidinggevend
departement Het ministerie van Financien is betrokken bij de
betaling voor naturalisatie Het ministerie van Kolomen vergaart
informatie over verzoekers die in de kolomen wonen Het ministerie van Oorlog wordt vaak geconsulteerd over verzoekers die in
het leger werkzaam zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken
vervult na I860 vooral een belangrijke rol bij het inwinnen van
inlichtingen over het verlies van de oorspronkelijke nationaliteit
van de verzoeker 115
Voor het onderzoek naar het 'zedelijk en maatschappelijk gedrag' van de verzoekers worden evenals vóór 1850 de commissaris
van de Koning en de procureur-generaal van het gerechtshof om
advies gevraagd De volgorde is echter veranderd. Na 1850 wordt
eerst de procureur-generaal geconsulteerd en pas in tweede instantie de commissaris van de Koning Waarom deze wijziging is
doorgevoerd, is mi) niet bekend De opdrachten aan beide gezagsdragers zijn zeer ruim De procureur-generaal wordt onder toezending van alle stukken gevraagd "daarop te dienen van bengt,
consideratien en advies" De commissaris van de Koning wordt
verzocht met inachtneming van het advies van de procureur-generaal
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zijn "gevoelen mee te delen" of zijn "zienswijze te doen ken
1б
nen" ' Meer gespecificeerd zijn de adviesaanvragen niet
De procureur-generaal en de commissaris van de Koning voe
ren het feitelijk onderzoek als regel niet zelf uit De procureurgeneraal stuurt de adviesaanvraag door naar de officier van jus
titie De officier van justitie laat het onderzoek op zijn beurt vaak
verrichten door de (hoofd)commissans van politie Soms gaat hij
ook bij de burgemeester of de kantonrechter te rade De commis
saris van de Koning laat het onderzoek in beginsel aan de
burgemeester over De burgemeester roept een enkele keer weer
de hulp van de politie in
Voor de informatie over het 'zedelijk en maatschappelijk ge
drag' van de verzoeker is feitelijk alleen het advies van de 'laagst'
uitvoerende autoriteit van belang Alle autoriteiten refereren als
regel aan dit advies zonder dat zij zelf nieuwe informatie aan het
dossier toevoegen Zo verwijst de procureur-generaal voor zijn
advies aan de minister naar het advies van de officier van justitie
De officier van justitie baseert zich voor zijn advies aan de
procureur-generaal op het advies van de hoofdcommissaris van
politie, die op zijn beurt vaak weer refereert aan de inlichtingen
van één van zijn medewerkers
De aard en de omvang van de informatie van de 'laagst'
uitvoerende autoriteit variëren sterk Soms wordt uitgebreid verslag gedaan, dan weer is de informatie uiterst summier De
volgende twee voorbeelden geven een indruk van die verschillen
Op 16 juni 1869 rapporteert de commissaris van politie te
Rotterdam in een brief aan de hoofdcommissaris over het naturalisatieverzoek van Johann Friedrich Risele Hij schrijft daarin

116 In de archieven van Justitie (ARA
II Justitie, invnrs 4860-4876) bevinden
zich diverse dossiers met dergelijke
adviesaanvragen
117 Zie het dossier-Eisele (ARAM,
Justitie 1813-1876 Invnr4870) Eisele
werd op 3 januari 1870
genaturaliseerd (Staatsblad, 1870, nr 2)

"Dat de verzoeker sedert 1849 in deze gemeente verblijf
houdt, aanvankelijk als Ie kelner in de voornaamste hotels
is dienstbaar geweest, doch den 1 Mei 1859 zijn eigen zaak
is begonnen, en wel als koffijhuishouder in het pand wijk 5
Nr 342, aan de Hoogstraat, alwaar hij thans woont;
Dat de verzoeker den 20 Junij 1859 is gehuwd met
Jannetje Wolberg, geboren en wonende te Rotterdam, en
uit dat huwelijk vier kinderen in leven zijn;
Dat de redenen waarom verzoeker wenscht als Nederlander te worden genaturaliseerd, zijn
I o zijn twintig jarig verblijf in deze gemeente,
2° zijn huwelijk met eene Nederl. vrouw,
3° de geboorte van zijn kinderen in Nederland;
4° zijn zelfstandig middel van bestaan als koffijhuishouder;
Dat er tegen het door Johann Friedrich Etsele gedane
verzoek bij mij geene bedenkingen bestaan, daar het bekend is dat deze persoon zoowel voor als na zijn huwelijk
zich steeds als een rustig bewoner dezer gemeente heeft
gedragen, op wiens moraliteit ook voor zooverre bekend,
geene aanmerkingen zijn te maken " 117

De eerste nationahtettsregelmgen

43

De hoofdcommissaris van politie van Amsterdam is in zíjn brief
van 31 mei 1889 aan de officier van justitie over het verzoek van
Alexander Maijer aanmerkelijk korter·
"Ik heb de eer UEdAchtb in antwoord op Uwe missive dd
25 Mei 11 J3, mede te deelen, dat omtrent het zedelijk en
maatschappelijk gedrag van Alexander Afajer, koopman in
tabak, wonende Stadhouderskade 71, niets nadeehgs bekend geworden is " 118
De burgemeester van Amsterdam, die later aan de commissaris van
de Koning van Noord-Holland rapporteert, is eveneens kort van stof
"Onder terugzending van de ( ) stukken betreffende het
verzoek van Alexander Mayer, koopman, wonende Stadhouderskade 71 alhier, om als Nederlander te worden
genaturaliseerd, heb ik de eer U te berichten, dat mij geene
redenen bekend zijn geworden die de inwilliging van dat
verzoek in den weg zouden staan "

118 Zie het dossier-Mai|er (ARAM,
Justitie IB76-l9H,lnvnr88l) Maijer
werd op 22 december 1889
genaturaliseerd (Staatsblad, 1889
nr 188)
119 Zie over deze Entlassungzurkunde
paragraaf 9 23

Deze summiere, niet nader gemotiveerde adviezen, zoals er in de
archieven talloze te vinden zijn, zijn voor het ministerie van Justitie
geen beletsel voor naturalisatie De positieve bevindingen van de
hoofdcommissaris en de burgemeester en de instemming door de
officier van justitie, de procureur-generaal en de commissaris van
de Koning met die bevindingen, zijn voor het ministerie voldoende reden om Maijer voor naturalisatie voor te dragen
In de geraadpleegde archieven van het ministerie van Justitie
zijn alle belangrijke stukken met betrekking tot genaturaliseerde
personen gebundeld in persoonsdossiers Van de afgewezen verzoekers zijn dergelijke dossiers niet gemaakt Slechts incidenteel
bevindt zich tussen de archiefstukken een afwijzende brief van de
minister van Justitie aan een verzoeker. Het betreft steeds verzoeken waarvan Justitie al bij binnenkomst van het verzoek van oordeel is dat ze niet voor inwilliging in aanmerking komen Het gaat
daarbij onder meer om verzoekers die kosteloze naturalisatie
vragen, verzoekers die nog niet lang genoeg in Nederland wonen
of niet in het bezit zijn van een Entlassungsurkunde ' 1 9 Verder
komt het regelmatig voor dat aan de minister gerichte verzoekschriften worden teruggestuurd met de mededeling dat het verzoek aan de Koning moet worden gericht In dergelijke brieven
wordt dan vaak tevens aangegeven welke stukken met het verzoekschrift moeten worden meegestuurd Afwijzende beslissingen
in verband met negatieve adviezen over het 'zedelijk en maatschappelijk gedrag' van verzoekers komen daarentegen in de
onderzochte archiefstukken niet voor Het lijkt erop dat dergelijke
afwijzingen in de tweede helft van de negentiende eeuw niet
talrijk zijn geweest Gezien de beperkte omvang van het archiefonderzoek is een slag om de arm echter op zijn plaats

Van vreemdeling tot Nederlander

44

92

120 In de zittingsjaren 1850-1851 en
1851 1852 werd nog in veel gevallen
voor elk naturalisatie-wetsontwerp
een apart verslag gemaakt Dit
verklaart het relatief hoge aantal
verslagen in de periode 1850 1860
121 Zie over dit afdelmgsonderzoek
bijvoorbeeld Oud ( 1970 105 -11 I ) en
Van Raalte (1977 251-252)
122 De grondwet van 1848 bepaalde
dat wetsontwerpen alleen door
hoofdelijke stemming konden worden
aangenomen De grondwet van 1887
maakte het mogelijk om ook zonder
hoofdelijke stemming wetsontwerpen
aan te nemen Op I december 1887
werd op voorstel van het
Tweede Kamerlid Kerkwijk besloten
om ter vermijding van de zeer vele
stemmingen over de
naturalisatie-wetten alleen nog
hoofdelijk te stemmen als daar door
één van de leden uitdrukkelijk om
werd gevraagd Zie Hondehngen
Tweede Kamer 1887-1888
I december 1887 ρ 308

Tabel 2

DE PARLEMENTAIRE CONTROLE

92 1 De meeste naturaltsatiewetten zijn hamerstukken
In de periode van 1850 tot 1890 zijn ruim vijftienhonderd wets
ontwerpen tot naturalisatie van even zoveel personen bij de
Tweede Kamer ingediend (zie tabel 2) Afgezien van de eerste
jaren, werden de ontwerpen meestal in groepen van ongeveer
acht bi) Koninklijke Boodschap aangeboden Zo'n groep bleef dan
meestal gedurende de gehele behandeling, dus zowel in de
120
schriftelijke als de mondelinge fase, bij elkaar
In de periode 1850-1890 zijn m de Tweede Kamer ruim twee
honderd 'verslagen' over naturalisaties verschenen In deze versla
gen werden de opmerkingen naar aanleiding van de wets
ontwerpen vermeld, zoals die door de rapporteurs uit de afdelin
121
gen, waarin de Kamer was verdeeld, waren opgeschreven
In
iets meer dan de helft van die verslagen werd inhoudelijk com
mentaar geleverd In alle andere verslagen werd volstaan met de
opmerking dat de wetsontwerpen tot geen bedenkingen aanlei
ding hadden gegeven Zeventig keer leidden de wetsontwerpen
en de antwoorden van de regering in de schriftelijke fase tot een
mondelinge beraadslaging Bij eenenvijftig van de ruim vijftien
honderd wetsontwerpen stemden één of meerdere leden van de
Tweede Kamer tegen een naturalisatie-wetsontwerp Slechts één
wetsontwerp werd door de Tweede Kamer verworpen Het betrof,
zoals ook hierna nog zal blijken, een geval waarin de Tweede
Kamer het niet eens was met de aanduiding van de naam van een
voorgedragen verzoeker in het wetsontwerp Alle andere wetsontwerpen werden met algemene stemmen en vanaf eind 1887
zonder hoofdelijke stemming aangenomen 122
In de Eerste Kamer was de aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen nog geringer dan in de Tweede Kamer In totaal verschenen in de Eerste Kamer tussen 1850 en 1890 bijna honderdzestig

Parlementaire aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen (1850-1890)

jaar

Tweede Kamer
aantal
voorgedragen
verzoeken

aantal uitgebrachte
verslagen

Eerste Kamer
aantal
plenaire
debatten

aantal mitunanieme
itemmingen

totaal

aanal uitgebrachte
verdagen
totaal

inhoudelijke
opmerkingen

1170-1879
1880-1889

462
313
313
476

80
34
42

1850-1889

ISM

21»

1850-1859
I860-I8Í9

se

aantal
plenaire
debatten

42
32
li
29

inhoudelijke
opmerkingen

9
27
IS
19
70

17
9
12
13

2S
34
42
S3
IS7

10
t

3
3

4
2
3
3

aantal melimi™ eme
stemmingen
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verslagen over deze wetsontwerpen In zes van de zeven verslagen
werden geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt Slechts elf keer
in veertig jaar kwam het tot een mondelinge beraadslaging over
een ontwerp Negen keer stemden één of meerdere leden van de
Eerste Kamer tegen, hetgeen één keer tot verwerping van het
wetsontwerp leidde. Het betrof een geval waarin op staatsrechtelijke gronden werd besloten het ontwerp van een inmiddels
ш
overleden verzoeker niet in te trekken, maar af te wijzen
Er kan worden geconcludeerd dat het bij de meeste naturahsatiewetten tussen 1850 en 1890 om hamerstukken ging. In de
gevallen dat naar aanleiding van de wetsontwerpen wel opmer
kingen werden gemaakt, heeft dit zowel in de Eerste als Tweede
Kamer slechts één keer tot verwerping van een wetsontwerp
geleid

123 Zie Handelingen Eerste Kamer,
1870-1871 10juni 1871.pp 175 ΙΘ2
en 183
124 Zie bijvoorbeeld bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1850-1851 CIVnr6.p 763.
1852-1853 LXlXenLXXp 511,
1861-1862 LXXXInr 28, ρ 895.
Handelingen Tweede Kamer,
1861-1862,26 mei 1862 ρ 789.
bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1863 1864, XL nr 14, pp 325-326 en
440-441, Handelingen Tweede Kamer,
1863-1864,27 november 1863,
pp 193-1947, 1864-1865, 14 juni
1865, pp I 185 US6. bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1886-1887.107. nr 18, Handelingen
Tweede Kamer, 1886-1887 25 februari
1887. ρ 956 Bij/ogen Handelingen
Tweede Kamer 1891 -1892.137. nr 18
Handelingen Tweede Kamer,
1891-1892 5 mei I892,p 868 en
bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
IB9I-I892, 147 nrs 18 en 19

92 2 De parlementaire kritiek op het naturalisattebeleid
Bij de inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van de wets
ontwerpen kan onderscheid worden gemaakt tussen kritiek op het
algemene beleid en kritiek op de voordracht van bepaalde indivi
duele verzoekers
De uitgangspunten van het naturalisatiebeleid hebben tussen
1850 en 1890 nauwelijks ter discussie gestaan De enige echt
belangrijke beleidsdiscussie betreft de vraag of naturalisatie moge
lijk is met behoud van de oorspronkelijke nationaliteit van de
verzoeker Die discussie komt in de volgende paragraaf aan de
orde De overige discussies hebben meestal een wat technischjundisch karakter Opmerkingen over de aanduiding van de naam
of de woonplaats van de verzoeker, het ontbreken van de vermel
ding van het beroep in het wetsontwerp, het ontbreken van de
geboorteakte bij de stukken en later ook het ontbreken van een
bewijsstuk van het verlies van de oorspronkelijke nationaliteit
voeren de boventoon Op de geschiktheid van de voorgedragen
verzoeker voor naturalisatie hebben deze discussies niet of nau
welijks betrekking
Een goed voorbeeld vormt de aandacht van de Tweede Kamer
voor de naamsaanduiding van de verzoeker in de naturalisatiewet
De naamsaanduiding heeft in de tweede helft van de negentiende
eeuw steeds tot meningsverschillen geleid 124 Vanaf de eerste
voordrachten zijn er kamerleden die het niet eens zijn met de
wijze waarop de naam van sommige verzoekers in het wets
ontwerp wordt aangeduid In de gevallen waarin de verzoeker in
het dagelijkse leven een naam gebruikt die afwijkt van de in de
geboorteakte vermelde naam, worden beide namen in het wets
ontwerp opgenomen De ministers van Justitie willen hiermee
voorkomen dat er onduidelijkheid over de identiteit van de
voorgedragen verzoeker ontstaat Sommige kamerleden vinden
echter dat de minister alleen de officiële naamgeving in de
geboorteakte moet gebruiken Het gebruik van meerdere namen
werkt volgens hen juist verwarring m de hand Bovendien menen
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zij dat naamsverandering tegen betaling via de daarvoor in het
Burgerli|k Wetboek aangewezen weg kan worden verkregen
In 1862 heeft de kwestie van de naamsaanduiding tot gevolg
dat de Tweede Kamer voor het eerst een naturalisatie-wetsontwerp
verwerpt Minister van Justitie Olivier (1862-1866) heeft in het
wetsontwerp behalve de doopnamen van de verzoeker (Albertus
Jacobus Onstée) ook de naam opgenomen zoals hi) in het
dagelijkse leven wordt genoemd (Onste) De Tweede Kamer is
van mening dat hi) alleen de officiële naamgeving uit de doopakte had mogen opnemen en verwerpt het ontwerp met 31 tegen
16 stemmen 125 Minister Olivier besluit hierop alleen nog in de
aanhef van de wet, de considerans, te vermelden hoe de voorge12й
dragene zich n o e m t
Een kleine tien jaar later, in 1871, vragen enkele leden van de
Tweede Kamer of beide namen niet ook in de wettelijke bepaling
zelf, het 'dispositief, moeten worden opgenomen Minister van
Justitie Jolles (1871-1872) is echter niet bereid terug te komen op
ш
de beleidswijziging, waarop de Kamer zelf had aangedrongen
Zijn opvolgers denken daar echter anders over Na 1872 komen,
voor zover nodig, zowel de officiële naam als de naam die in het
dagelijkse leven wordt gebruikt weer in de wet zelf voor 12S
Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de kritiek van het parlement niet of nauwelijks op de voorgedragenen zelf betrekking
heeft, betreft de vermelding van het beroep in het wetsontwerp
Eind 1850 doet minister van Justitie Nedermeijer van Rosenthal in
de Ferste Kamer de toezegging in wetsontwerpen het beroep van
125 Handelingen Tweede Kamer.
de betrokkenen te vermelden 125> Enkele maanden later verklaart
1861 1862 26 mei 1862 pp 789-790
Zie ook bijlagen Handelingen Tweede de minister echter dat dit niet in alle gevallen mogelijk is
Kamer 1861-1862 LXXXI, nr 28,
ρ 895
126 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1863-1864, ХЦпг 14,
pp 440-441 Handelingen Tweede
Kamer 1863-1864 27 november 1863,
pp 193-194 en 1864-1865 14 juni
1865 pp I 185-1186

"Sommigen der adressanten toch hebben geene betrekking
in de maatschappij, anderen daarentegen bekleeden werkelijk eene betrekking, maar die het min voegzaam schijnt,
met het oog art 6, 2de lid der grondwet, in de wet,
houdende hunne naturalisatie, en in de daarop betrekkelijke officiële stukken te noemen "13°

Wat de minister met zoveel woorden wil zeggen, is dat de
vermelding van het beroep maar beter achterwege kan worden
gelaten, als de betrokken verzoeker al vóór de naturalisatie een
beroep uitoefent waarvoor krachtens de grondwet het Nederlanderschap is vereist HIJ wil geen ruchtbaarheid geven aan fouten
128 Zie hierover Handelingen Tweede
in het aanstelhngsbeleid De commissie van rapporteurs uit de
Kamer 1891-1892,5 mei 1892,ρ 868
Tweede Kamer heeft voor die gedachtengang echter geen goed
en 13 mei 1892, pp 961-965
woord over
127 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1870-1871.101, nr20,p 1625
en Handelingen Tweede Kamer.
1870 1871,26 mei 1871, ρ 951

129 Handelingen Eerste Kamer,
1850-1851, 19 december 1850 ρ 42
130 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1850-1851, LXXXIII nr 4
ρ 627

"Het is namelijk, haars inziens, beneden de waardigheid èn
der Regering èn der Volksvertegenwoordiging, om punten
van staatsregt, wanneer deze 7ich in haren werkkring ter
beslissing opdoen, opzettelijk te laten rusten en daarover
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het stilzwijgen te bewaren, als konde daardoor eene oplos
sing, zoo die anders noodig ware, worden vermeden
( ) -и»

131 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1850 1851 XCVnr9 ρ 687
132 Idem
133 Handelingen Tweede Kamer
1850 1851 I2|uli 1851 ρ 1122
134 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1851 1852 XXI nr6 ρ 381
135 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
1861-1862 XXXIX nr 34 ρ 478
1862 1863 LXXIInr20p 1113
Handelingen Tweede Kamer
1862 1863 24 maart 1863 ρ 687
Bijlagen Hondelingen Tweede Kamer
1877 1878 118 nr24 Honde/ingen
Tweede Kamer 1877 1878 4 april
1878 ρ 571 en Bytogen Handelingen
Tweede Kamer 1889 1890 96 nrs 18
en 19
136 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1876-1877 148 nrs 22 en 23
Handelingen Tweede Kamer
1876 1877 2 mei 1877
pp 1312 1315 Handelingen Eerste
Kamer 1876 1877 26 mei 1877
pp 349 350 Bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1877 1878 I IB nr24
Handelingen Tweede Kamer
1877 1878 4 april 1878 ρ 571
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
ΙΘ77 1878 140 nr 22 en Handelingen
Tweede Kamer 1877 1878 9 apnl
1878 pp 622 623
137 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1876 1877 148 nr22
138 Handelingen Tweede Kamer
1876 1877 2 mei 1877 ρ 1314

Minister Nedermeijer van Rosenthal bindt na deze harde woorden
in Hi] zegt toe het beroep ook in die gevallen te vermelden,
waarin voorgedragen verzoekers in strijd met de grondwet een
132
functie hebben verkregen
Overigens meent de minister dat het
aantal vreemdelingen dat in strijd met de grondwet een functie
133
vervult, 7eer gering is
Fnkele maanden later deelt hij mee dat
de hoofden van de ministeries de nodige maatregelen hebben
getroffen om fouten in het aanstellingsbeleid in het vervolg te
voorkomen Bovendien is de vreemdelingen die bij de ministeries
werkzaam 7ijn en een functie vervullen waarvoor het Nederlander
schap is vereist, op de verplichting gewezen 7ich te laten naturali
13<i
seren
Dit neemt overigens niet weg dat m het parlement ook in
de jaren daarna nog diverse keren vragen worden gesteld en
opmerkingen worden gemaakt als het beroep niet is vermeld of
als twijfel bestaat of een voorgedragen ver7oeker in strijd met de
grondwet is aangesteld 1 3 5
In een beperkt aantal gevallen heeft de kritiek van kamerleden
wel betrekking op de geschiktheid van individuele verzoekers voor
naturalisatie In al die gevallen komt de kritiek er in de kern op neer
dat uit het gedrag van de betrokkenen was gebleken dat zij over
onvoldoende gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens beschikten
Zo uiten enkele parlementariërs eind jaren zeventig be7waren
tegen de naturalisatie van katholieke oud-Nederlanders díe hun
Nederlanderschap hebben verloren door 7onder toestemming van
de regering in het leger van de paus te zijn getreden 136 Zij zijn
van mening dat deze onwettige daad ' niet moet worden ' gehomologeerd 137 Bovendien staat volgens hen geenszins vast dat de
zouaven, zoals deze soldaten van het pauselijke vrijwilligersleger werden genoemd, bij een volgende oproep van de paus niet
weer aan die oproep gevolg zullen geven Het Tweede-Kamerlid
Basten vindt het dan ook niet wenschehjk, personen die hunne
nationaliteit vrijwillig hebben prijs gegeven en van wie het niet
zeker is dat zij Nederlanders zullen blijven, de gunst van naturalisatie te geven 13H Minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk
(1874-1877) neemt echter een milder standpunt in
"Waarom ontzegt de wet aan iemand, die zonder toestemming van het geëerbiedigd Hoofd van den Staat in vreemde krijgsdienst treedt, het Nederlanderschap' Omdat men
meent een praesumtie te zien, dat de gehechtheid aan zijn
geboortegrond minder groot is, dat zijn hart veeleer neigt
tot eene vreemde Regering Die praesumtie was oorzaak
van de wettelijke bepaling, dat hij zijne nationaliteit verliest Doch wanneer die persoon later terugkeert en er
kosten en moeite voor veil heeft om die nationaliteit terug
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te erlangen, dan ligt daarin eene tegenovergestelde praesumtie, die wel iets beteekent, en dan moeten wij, die
hooge waarde behooren te hechten aan onze nationaliteit,
139
hem weder in onze gelederen opnemen "
Een grote meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer
schaart zich, onder aanvoering van de katholieken, achter het
standpunt van de minister
In 1884 wordt kritiek geuit op de naturalisatie van Gerard
Lodewijk van den Helm, een tot Pruis genaturaliseerde oud-Nederlander die na terugkomst in Nederland zijn Nederlanderschap
terug wil Met name het Tweede-Kamerhd Corver Hooft verzet
zich tegen de naturalisatie
"Wij hebben hier niet te doen met een vreemdeling, die
zich in Nederland heeft nedergezet en de rechten van het
Nederlandsche burgerschap op prijs stelt, maar het geldt
hier een geboren Nederlander, die de rechten van Nederlandsch Staatsburger van zich afgeworpen en getoond
heeft geen prijs te stellen op het voorrecht van Nederlander
te zi|n, doch die na verloop van eenigen tijd schijnt te
vinden dat het in Nederland toch zoo kwaad niet is, en
daarom terug wil komen en zijne voormalige Nederland
sche landgenooten met zijn medeburgerschap vereeren
Het komt mij voor dat men niet een dergelijk gebruik
moet maken van de bevoegdheid om de voorrechten van
Nederlander toe te kennen aan personen, die dat voorrecht
14
op dit oogenblik niet genieten " °

139 Idem
140 Handelingen Tweede Kamer,
1883-1884. I |uli 1884. ρ 1754 Zie
ook bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1883-1884,203, nr 18
141 Handelingen Tweede Kamer,
1883-1884 I juli 1884, pp 1754-1755
142 Zie Weekblad van het regt, 1852
14(1395)4

Minister van Justitie Du Tour van Bellinchave (1883-1888) weet de
voordracht echter met succes te verdedigen 1 4 1 Een paar jaar
eerder had de regering volgens de minister het verzoek niet in
gewilligd "omdat zij toen nog niet overtuigd was, dat hij het
voorrecht verdiende", maar daarover zou nu geen twijfel meer
bestaan Het zou een man betreffen die zich "als een braaf
huisvader" gedraagt en zich door middel van publikaties over het
staats- en bestuursrecht verdienstelijk maakt voor het land De
minister maakt bovendien melding van het "ongewone verschijn
sel" dat de burgemeester van Barneveld, waar de betrokkene
woont, persoonlijk de reis naar Den Haag heeft ondernomen om
inlichtingen te verstrekken en de naturalisatie aan te bevelen Het
ontwerp wordt met 37 tegen 13 stemmen aangenomen
Het laatste voorbeeld van kritiek op voorgedragen verzoekers
betreft de genaturaliseerden die verzuimd hebben tijdig hun natu
ralisatie 'aan te nemen' Spoedig nadat in 1850 de eerste naturali
saties bij wet plaatsvinden, blijkt dat diverse genaturaliseerden en
gemeenteambtenaren 1<i2 niet op de hoogte zijn van de wettelijke
verplichting om bij de gemeente te verklaren de naturalisatie te
accepteren of 'aan te nemen' Die situatie leidt ertoe dat in 1853
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ИЗ Zie Stoatsblod ΙΘ53, nr 81
144 Zie over deze herhaalde
naturalisaties bijvoorbeeld Handelingen
Tweede Kamer 1875-1876 18
december 1875 ρ 816, 1879-1880,14
oktober 1879 ρ ІІбеп 1881-1882
ISoktober 1881 pp I 17-118
145 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1850-1851 LXXXIII nr4,
ρ 627
146 Zie voor het eerste wetsontwerp
met een dergelijke memorie van
toelichting Umlagen Handelingen
Tweede Kamer 1851 -1852 IX, nr
3, ρ 70
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aan 22 van dergelijke personen bi) wet de mogelijkheid wordt
143
geopend om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen
Ook
later wordt die mogelijkheid nog enkele keren geboden In de
gevallen dat deze gunst niet wordt verleend, kan alleen door een
nieuwe naturalisatie alsnog het Nederlanderschap worden verkre
gen In de Tweede Kamer is enkele keren tegen dergelijke natura
lisaties geprotesteerd De kritiek komt steeds op hetzelfde neer
Personen die zo weinig prijs stellen op het Nederlanderschap dat
zi| de wettelijke plicht tot aanneming van naturalisatie niet na
komen, verdienen niet opnieuw voor naturalisatie te worden
voorgedragen De regering ziet echter geen aanleiding hen van
een tweede naturalisatie uit te sluiten De regering wijst erop dat
de betrokkenen vaak niet van de verplichting op de hoogte waren
Bovendien vindt de regering dat degenen die opnieuw een ver
zoek indienen en bereid zijn opnieuw voor hun naturalisatie te
betalen, niet mogen worden algewezen Ze vindt een grote meer
U4
derheid van de Tweede Kamer aan haar zijde
Opvallend is dat bij de behandeling van naturalisatie-wetsont
werpen in de tweede helft van de negentiende eeuw over het
'zedelijk en maatschappelijk gedrag' en de 'middelen van bestaan'
van de voorgedragenen met geen woord is gerept Dit hangt
waarschijnlijk nauw samen met de summiere informatie die de
parlementariërs van de regering ontvingen ter beoordeling van de
voordrachten Bij de eerste ontwerpen die na inwerkingtreding van
de wet van 1850 werden ingediend, was een deel van die informatie nog in de memorie van toelichting te vinden De toelichtingen
hadden toen nog veel weg van de rapportage over naturalisatieverzoeken zoals die na 1815 door de minister van Justitie aan de
Koning geschiedde Ze bevatten, overigens niet systematisch,
gegevens over het geboortejaar, de geboorteplaats, het beroep, de
verblijfsduur in Nederland, de burgerlijke staat (al dan niet gehuwd met een van oorsprong Nederlandse vrouw) en de reden
van het verzoek Hiernaast werd in de toelichtingen een oordeel
gegeven over de "ambtsberichten", waarmee de adviezen van
onder meer de procureur-generaal van het Gerechtshof en de
commissaris van de Koning werden bedoeld Soms merkte de
regering op dat de ingewonnen ambtsberichten van "voldoende
aard" waren Soms ook waren ze van "zeer voldoende aard" of
van "allezins gunstigen aard" De meest positieve kwalificatie was
dat de ambtsberichten "van den meest gunstigen aard" werden
bevonden Door toedoen van de Tweede Kamer, die de verschillende kwalificaties overbodig vondl45 en veel waarde hechtte aan
de "eenvormigheid" van de wetsontwerpen en memories van
toelichting, werd de toelichting op de naturalisatie-wetsontwerpen
in september 1851 uiterst sober In de memories van toelichting
werd nog slechts vermeld dat de ambtsberichten de regering
voldoende aanleiding gaven de naturalisatie aan te bevelen ' ^
Voor specifieke informatie over de verzoekers hadden de memones
van toelichting geen betekenis meer De belangrijkste informatiebron
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die overbleef, waren de ambtelijke stukken
De ambtelijke stukken die naar het parlement werden gestuurd,
omvatten echter maar een deel van het dossier van een naturalisatieverzoek Het ging primair om de stukken die het parlement
nodig had om te kunnen beoordelen of aan de wettelijke voor
waarden was voldaan De belangrijkste van deze stukken waren
de geboorteakte en de verklaringen van het gemeentebestuur dat
de verzoeker in de gemeente was gevestigd, daar meer dan zes
jaar woonde en het voornemen had in Nederland te blijven
wonen 1 4 7 De ambtsberichten over het 'zedelijk en maatschappe
lijk gedrag' van de verzoeker en over de middelen van bestaan
werden echter niet meegestuurd Het verzoek van de Tweede
Kamer om de ambtsberichten bij de griffie ter inzage te leggen,
wees de regering in 1851 af
"De ambtsbengten, door de Regering ingewonnen, betref
fende de aan Zijne Majesteit den Koning ingediende ver
zoeken, om op voordragt van Hoogstdenzelve te worden
genaturaliseerd, kan de Regering niet wel aan de StatenGeneraal mededeelen ZIJ zijn van geheel confidentielen
aard, en betreffen of kunnen althans betreffen omstandig
heden uit het private leven der verzoekers, tot welker
openbaarmaking de Regering zich onbevoegd zoude ach
ten Het doel dier ambtsbengten is om de Regering voor te
lichten in het harerzijds te nemen besluit omtrent het
gedaan verzoek tot naturalisatie, maar zullen zij aan dat
doel beantwoorden, zoo moet hun confidentieel karakter
niet miskend en hun inhoud niet openbaar gemaakt wor
den, of men loopt gevaar dat de ambtenaren, die de
Regering ten deze pleegt te raadplegen, in hunne bengten
slechts het hoogst noodige zullen opnemen, zonder in die
bijzonderheden te treden, welker kennis de Regering be
hoeft om op hare verantwoordelijkheid aan de Staten-Generaal te kunnen verklaren, dat, naar hare meening, er
termen tot het verleenen der naturalisatie aanwezig
ш
zijn "
Door met deze redenenng akkoord te gaan, ontnam de Tweede
Kamer zich een belangrijk deel van de controle op het naturalisatiebeleid Het verklaart bovendien waarom belangrijke beleidsaspecten
als het 'zedeh|k en maatschappelijk gedrag' van verzoekers in de
parlementaire discussies over naturalisatie tussen 1850 en 1890
vrijwel geheel ontbreken
147 Later komt daar ook het bewijs
van het verlies van de oorspronkelijke
nationaliteit bij Zie paragraaf 9 2 3
148 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1850-1851.LXXXIII nr4
ρ 627
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Dubbele nationaliteit en de naturalisatie
van 'tweeslachtige wezens'
Het belangrijkste beleidsdebat dat in het parlement tussen 1850
en 1890 over naturalisatie is gevoerd, betreft de vraag of het
mogelijk moet zijn dat naturalisatie plaatsvindt met behoud van
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de oorspronkelijke nationaliteit De meeste vreemdelingen die in
Nederland worden genaturaliseerd, verliezen op basis van de
nationaliteitswetgeving van het land van herkomst automatisch
hun oorspronkelijke nationaliteit In sommige landen, zoals in
Engeland, ontbreekt echter een dergelijke bepaling in de nationahteitswet Dit betekent dat vreemdelingen uit dergelijke landen
door naturalisatie in Nederland een 'dubbele nationaliteit' krijgen
Dit leidt al spoedig na 1850 tot kritische geluiden in het parlement
In 1851 vragen enkele leden van de Tweede Kamer naar
aanleiding van de naturalisatie van de Engelsman David Matthijs
Massé of er geen bezwaar bestaat tegen verlening van het Nederlanderschap, als dit niet het verlies van het oorspronkelijk staatsburgerschap tot gevolg heeft 149 Massé zou na naturalisatie naast
het Nederlanderschap ook de Britse nationaliteit bezitten Minister
van Justitie Nedermeijer van Rosenthal meent echter dat dit geen
onoverkomelijk bezwaar oplevert IV> Nog daargelaten dat de
Tweede Kamer kort daarvoor de naturalisatie van een andere
Engelsman zonder opmerkingen heeft aanvaard 151 , meent de
minister dat er ook uit rechtskundig en staatkundig oogpunt niets
aan de naturalisatie van Massé in de weg staat Naturalisatie dient
volgens hem alleen aan het Nederlandse recht te worden getoetst.
De buitenlandse wetgeving blijft daarbij buiten beschouwing Het
zou verkeerd zijn de naturalisatie van alle Engelsen te weigeren
alleen omdat op grond van de Engelse wetgeving geen afstand
van de Britse nationaliteit kan worden gedaan Bovendien zijn er
volgens de minister geen nadelen voor de Nederlandse staat Alle
rechten en plichten die aan het Nederlanderschap zijn verbonden,
gelden voor elke genaturaliseerde of hij nu zijn oorspronkelijke
nationaliteit heeft verloren of niet Het mogelijke bezwaar dat de
genaturaliseerde bij behoud van zijn nationaliteit eerder geneigd
zou zijn naar zijn land van herkomst terug te keren, wordt volgens
de minister ondervangen door de wettelijke bepalingen over het
verlies van het Nederlanderschap Het Nederlanderschap wordt
immers verloren door vijfjarig verblijf in het buitenland met "het
kennelijk oogmerk om niet terug te keren" en ook door vreemde
149 Bijlagen Handelingen Tweede
krijgs- of staatsdienst zonder toestemming van de regering 152 De
Kamer. 1850 1851, LXXVII, nr 6, ρ 565
Tweede Kamer kan zich blijkbaar in deze argumentatie vinden,
want er wordt verder niet op teruggekomen Alleen Gouverneur
150 Idem
stemt tegen 153 Het is de eerste keer dat een kamerlid tegen een
151 Het betreft de naturalisatie van
naturalisatie-wetsontwerp stemt

John Insh Stephenson, genaturaliseerd
bij wet van 3 mei 1851 (Staatsblad,
1851 nr39)
152 Zie artikel 10 lid 2 en 3 van de
nationaliteitswet van 1850
153 Handelingen Tweede Kamer,
1850-1851 lOmei 1851 ρ 71 I
154 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer, 1857-1858 ρ 101

Zeven jaar later, in 1858, wordt de kwestie opnieuw aangeroerd, nu in de Eerste Kamer Sommige leden vinden het
bedenkelijk dat er personen genaturaliseerd worden die hun oorspronkelijke nationaliteit mogen behouden 154 De regering antwoordt echter niet op deze opmerking en ook de kamerleden
laten het verder hierbij
Als op 7 juni 1859 de naturalisatie van de Engelsman David
Cowan in de Tweede Kamer wordt behandeld, legt Taets van
Amerongen een stemverklaring af Hij verklaart voortaan zijn stem
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uit te brengen tegen elke naturalisatie van Fngelsen omdat hij
b 5
"geen vriend (is) van tweeslachtige wezens "
Om diezelfde
reden geeft hij te kennen in de toekomst ook tegen de naturalisatie
van in Nederlands-Indie wonende Perzen en Chinezen te stem
men Het wetsontwerp wordt weliswaar met 33 tegen 13 stemmen
aangenomen, maar de oppositie tegen dubbele nationaliteit is
gegroeid
Ook m de Eerste Kamer komt de naturalisatie van Cowan aan
de orde Minister van Justitie Boot (1858-1860) verdedigt de natu
ralisatie Hem is verzekerd dat een Engelsman, die tevens Neder
lander is, geen diplomatieke bescherming van Engeland kan
inroepen zolang hij zich op Nederlands grondgebied bevindt
Bovendien is de minister, evenals Nedermeijer van Rosenthal in
1850, van mening dat het Engelse stelsel niet bepalend mag zijn
voor het Nederlandse naturalisatiebeleid De enige vraag die
volgens hem van belang is, is "of de man in zijne gedragingen
zoodanig is, dat hl) de gunst verdient om ( ) onder de Nederlan
156
ders te worden opgenomen"
De naturalisatie wordt met alge
mene stemmen aangenomen, maar ongetwijfeld heeft deze
unanimiteit te maken met het feit dat Cowan al eerder was
genaturaliseerd De nieuwe naturalisatie was noodzakelijk gewor
den omdat hij de brieven van naturalisatie buiten zijn schuld om
na het verstrijken van de termijn had aangenomen

155 Handelingen Tweede Kamer
1858 1Θ59.7juni 1859, ρ 1147
156 Handelingen Eerste Kamer,
I858-IB59 18 juni 1859 ρ 249
157 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1858 І859,СХІ пг20
ρ 1255
158 Handelingen Tweede Kamer,
1858-1859 25 juli 1859
pp I3I5-I3I6
159 Idem, ρ 1316 De resultaten van
dit onderzoek bevinden zich in de
archieven van het ministerie van
Justitie (ARA II,Justitie 1813-1876,
Inv nr 4877 Enquete in het buitenland,
1859 1870) In een afzonderlijk
dossier bevinden zich ook stukken
met betrekking tot de naturalisatie van
Engelsen (ARA II Justitie 1813-1876,
Inv nr 4878 'Naturalisatie van
Engelsen, 1860-1872)

De belangstelling voor de kwestie rond de dubbele nationaliteit
is inmiddels echter voorgoed gewekt Kort na de naturalisatie van
Cowan wordt in de Tweede Kamer gevraagd een onderzoek in te
stellen naar de gevolgen van naturalisatie voor de oorspronkelijke
nationaliteit van vreemdelingen Volgens deze leden is het onwen
selijk personen te naturaliseren die zich, gesterkt door het behoud
van hun nationaliteit, in bepaalde omstandigheden aan de ver
plichtingen van het Nederlanderschap zouden kunnen onttrek
ken 1 5 7 Hiernaast wijst De Kempenaer erop dat bijvoorbeeld de
regering van Pruisen ook na naturalisatie haar onderdanen op
roept om hun verplichtingen (waarschijnlijk de dienstplicht, E H )
te vervullen Alleen de verkrijging van een Auswanderungs-paß
zou hen van die verplichtingen ontslaan De Kempenaer stelt
daarom voor om voor naturalisatie voortaan uitdrukkelijk de eis te
stellen dat de vreemdeling afstand doet van zijn oorspronkelijke
nationaliteit Een extra argument voor deze 'afstandseis' is volgens
hem dat ook Nederlanders bij naturalisatie in het buitenland hún
nationaliteit verliezen Zonder die voorwaarde zouden vreemdelingen bevoorrecht worden boven Nederlanders " 8 Minister van
Justitie Boot blijft echter bij zijn standpunt Hij herhaalt dat vanaf
het begin alleen het gedrag van de verzoeker bepalend is geweest
voor het toekennen van naturalisatie Wel stemt hij in met de
instelling van een onderzoek naar de gevolgen van naturalisatie
voor de oorspronkelijke nationaliteit van vreemdelingen 159 Het
wetsontwerp tot naturalisatie van de Pruis Bertram Max Franz Paul
Eickholt wordt vervolgens met 35 tegen 20 stemmen aangenomen
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160 Een Auswanderungsschein werd
door de Pruisische autoriteiten
afgegeven aan diegenen die Pruisen
wilden verlaten zonder het
uitdrukkeli|k voornemen te hebben
om niet terug te keren Een
Entiassungsurkunde werd afgegeven
aan diegenen die Pruisen wilden
verlaten met het stellig voornemen er
niet meer terug te keren Zie hierover
minister van Justitie Borret
( 1866-1867) Handelingen Tweede
Kamer 1865-1866 15 augustus 1866
ρ 756
161 Handelingen Tweede Kamer.
1859-1860 I augustus I860
pp 915-919
162 Handelingen Tweede Kamer
1859-1860 I augustus I860 ρ 917
Zie ook Handelingen Tweede Kamer
1860-1861 3mei 1861 pp 637-63Θ
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Als Godefroi (1860-1862) in I860 als minister van Justitie aan
treedt, wordt het roer omgegooid Het is niet duidelijk of die
koerswijziging het gevolg is geweest van de resultaten van het
onderzoek naar de buitenlandse nationaliteitswetgevmg of van de
persoonlijke opvatting van Godefroi In elk geval wordt voortaan
van elke verzoeker een authentiek stuk geeist waaruit blijkt dat hij
7ijn oorspronkelijke nationaliteit heeft verloren of zal verliezen
zodra hij de Nederlandse nationaliteit verkrijgt Kan dat bewijsstuk
niet worden overgelegd, zoals bij Engelsen, dan gaat de naturalisa
tie niet door In de memories van toelichting wordt voortaan vaak
vermeld dat de betrokkene ontslagen is uit het vorige staats
verband of dat, in het geval van Duitse verzoekers, een hntlassungsl60
nrkunde of een Auswanderungvchein is overgelegd
Nadat in I860 het beleid is gewijzigd, is het de beurt aan het
andere deel van het parlement om zich in de discussie te mengen
Met name de Tweede-Kamerleden Mackay en Van Goltstem leve
ren felle kritiek op de beleidswijziging Zij beroepen zich zowel
op het ontbreken van een wettelijke basis als op de onwenselijk
heid van de afstandseis l é l Mackay vindt het in strijd met de
belangen van de Nederlandse staat om diegenen uit te sluiten die
tot nut van ons land kunnen zijn Van Goltstein wijst op de
"bekrompenheid in de denkbeelden der Regering" Nederland is
volgens hem een gastvrij land en het ligt in de aard van een
handelsstaat om te proberen vreemdelingen zoveel mogelijk "aan
zich te verbinden en niet van zich af te stoten" Bovendien meent
hij, evenals de voorgangers van minister Godefroi, dat het Engelse
recht het Nederlandse recht niet mag domineren
Hun kritiek mag echter niet baten Minister Godefroi verdedigt
het nieuwe beleid met evenveel gemak als zijn voorgangers dat
ten aanzien van het oude deden Degenen die aan de wettelijke
voorwaarden voldoen, hebben volgens de minister nog geen recht
op naturalisatie De vrijheid om de naturalisatie te weigeren blijft
bestaan Hij ontkent dat er sprake zou zijn van een "stelsel van
uitsluiting" Vreemdelingen profiteren in hoge mate van de gastvrijheid in Nederland en de bescherming van de Nederlandse
wetten Evenals De Kempenaer benadrukt hij de negatieve consequenties die dubbele nationaliteit zou hebben
"Verleent men naturalisatie aan vreemdelingen, die hunne
nationaliteit behouden, dan verleent men die aan personen,
die, gesterkt door het bezit der nationaliteit van een ander
land, zich ligt, vooral in moeijelijke omstandigheden, kunnen onttrekken aan de verpligtingen welke op hen als
Nederlanders rusten Dat daaruit, vooral bij internationale
verwikkelingen, voor ons eigen belang min wenschelijke
gevolgen kunnen ontstaan, zal wel geen betoog behoeven
De tweeslachtige staat van zulke vreemdelingen kan eene
bron worden van botsingen, die, zoo ze mogelijk zijn,
moeten worden voorkomen n l ° 2
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Uit de stellingname van de minister blijkt dat er twee argumenten
een rol spelen Op de eerste plaats meent hij dat vreemdelingen die
bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden zich in
moeilijke tijden vaak niet als een loyale Nederlander zullen opstellen Op de tweede plaats wil de minister mogelijke conflicten met
andere staten voorkomen, doordat een persoon met een dubbele
nationaliteit ten aanzien van twee landen verplichtingen zou hebben
Als in 1862 Olivier de nieuwe minister van Justitie wordt, wil de
Kamer ook zijn standpunt weten Van Goltstein probeert nogmaals
de Kamer en de minister te overtuigen van zijn gelijk
"Het is een stelsel van uitsluiting De zaak moet met haar
waren naam genoemd worden Het strekt tot uitsluiting van
al de leden van eene natie met welke wij in aard, in aanleg,
in afkomst, in zeden en gewoonten grootendeels overeenkomen, eene natie, welke zich kenschetst door eene groóte
wilskracht, eene uitstekende ondernemingszucht, d œ r
eene hooge ontwikkeling in het bijzonder in het industriële,
door een onuitputtehjken uitvindingsgeest, die steeds streeft
naar het ontdekken van nieuwe middelen tot verhooging
der voortbrengende kracht, eene natie dus van welke veel
partij is te trekken en jegens welke men dus veeleer het
stelsel van uitlokken, dan van uitsluiten moest aannemen
( )163

163 Handelingen Tweede Komer
1861-1862, 12 mei 1861 ρ 694
164 Idem, ρ 693
165 Handelingen Tweede Kamer,
1869-1870 2 juli 1870 ρ 1897
166 Het verschil tussen het aantal
ingediende wetsontwerpen (I 564, zie
tabel 2) en het aantal naturalisaties
( I 509 zie tabel 3) heeft twee
oorzaken Op de eerste plaats werd
een aantal ontwerpen ingetrokken en
werden twee wetsontwerpen
verworpen Op de tweede plaats heeft
het aantal ingediende wetsontwerpen
betrekking op zittingsjaren en het
aantal naturalisaties op kalenderjaren
Dit betekent dat de wetsontwerpen
die in het zittingsjaar 1889-1890 zijn
ingediend maar pas in 1890 zijn
aangenomen wel bij het aantal
ingediende wetsontwerpen van
1880-1889 zijn meegeteld, maar niet
bij het aantal naturalisaties

Zijn vurig pleidooi blijft echter ook nu zonder resultaat Minis
ter Olivier is dezelfde mening toegedaan als zijn voorganger
Godefroi Volgens Olivier is het een "oude leer" dat men niet
tegelijkertijd burger van twee staten kan zijn, omdat men niet
jegens twee staten verplichtingen op zich kan nemen die met
elkaar in strijd zijn of kunnen zijn ^
Het gevolg van de beleidswijziging is dat er tussen I860 en 1870
geen Engelsen worden genaturaliseerd In 1870 verandert de Engel
se regering echter haar national ïteitswetgeving Vanaf die tijd verhezen ook Engelsen bij naturalisatie hun Engelse nationaliteit
Minister van Justitie Van Lilaar (1868-1871) kan in 1870 dan ook
mededelen dat de bezwaren tegen de naturalisatie van Engelsen
zijn opgeheven l 6 5 De beleidsregel dat naturalisatie alleen mogelijk
is als de vreemdeling zijn oorspronkelijke nationaliteit verliest,
blijft overigens onverminderd van kracht

10

Naturalisatie: omvang e n motieven (1850-1892)

Aan de hand van de Staatsbladen, waarin alle naturahsatiewetten
zijn gepubliceerd, is vastgesteld dat tussen 1850 en 1890 ruim
1 500 personen zijn genaturaliseerd (zie tabel 3) l 6 6 In 1852 vonden de meeste naturalisaties plaats (91) en in I860 de minste (6)
Ruim drie kwart van alle genaturahseerden woonde in Nederland
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De overige genaturaliseerden woonden in de kolomen, één op
Curaçao en alle anderen in Nederlands-Indie
In de periode 1850-1890 werden gemiddeld bijna dertig vreemdelingen per jaar genaturaliseerd Dit aantal is niet alleen klein in
absolute zin, maar ook als het wordt gerelateerd aan het aantal in
Nederland wonende vreemdelingen Bij de volkstelling van 31
december 1889 werd voor het eerst de nationaliteit van de inwoners
van Nederland geregistreerd Er bleken bijna 49 000 vreemdelingen
in Nederland te verbleven In 1889 werden in Nederland 48 vreemdelingen genaturaliseerd Dit betekent dat in dat jaar slechts één
op de duizend vreemdelingen door naturalisatie Nederlander werd
In de naturahsatiewetten zijn geen gegevens opgenomen over
de vroegere nationaliteit van de genaturaliseerde Wel is het
geboorteland van de genaturaliseerde vermeld Zo kon worden
vastgesteld uit welke landen de in Nederland wonende genaturaliseerden afkomstig waren (zie tabel 4) Vrijwel alle genaturaliseerden kwamen uit één van de omringende West-Europese landen
Vier van de vijf genaturaliseerden waren in Duitsland, of juister, in
één van de Duitse staten, geboren Vooral uit het Koninkrijk
Pruisen waren veel genaturaliseerden afkomstig Het grote aandeel van de Duitse genaturaliseerden hield direct verband met het
feit dat de Duitsers ook verreweg de grootste groep vreemdelingen in Nederland vormden Uit de volkstellingen uit de periode
1850-1890 blijkt dat ongeveer zestig procent van de in het buitenland geboren inwoners van Nederland uit Duitsland afkomstig was
Na de Duitsers waren de Belgen de grootste groep genaturaliseerden Gezien het eveneens grote aantal Belgen in Nederland,
rond de dertig procent van alle vreemdelingen in Nederland
tussen 1850 en 1890 was m België geboren, was het aandeel van
de Belgen in de naturalisaties met vijf procent relatief klein
Waarschijnlijk houdt het relatief kleine aantal genaturaliseerde Belgen mede verband met de nationaliteitswet van 1850 De in België
geboren personen die ten tijde van de onafhankelijkheid in 1839 in
Nederland woonden en daar waren blijven wonen, verkregen in

Tabel 3 Aantal genaturaliseerden naar woonland (1850-1890)
jaar

totaal

waarvan woonachtig in:
koloniën

Nederland

1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
totaal

totaal

%

totaal

%

456
298
305
450

371
159
236
401

81
53
77
89

85
139
69
49

19
47
23
II

1509

1 167

77

341

23
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167 Lucassen en Penmnx(l994 56)

1850 automatisch de Nederlandse nationaliteit l67 Voor deze 'Belgische Nederlanders was naturalisatie dus niet nodig
In 33 gevallen (drie procent) was de genaturaliseerde m Nederland geboren Het betrof hier waarschijnlijk vooral personen die
hun Nederlanderschap door naturalisatie in het buitenland, door
vreemde knjgs- of staatsdienst of door langdurig verblijf in het
buitenland hadden verloren
Hoe komt het nu dat het aantal naturalisaties beperkt was tot
enkele tientallen per jaar' Was dat een gevolg van een restrictief
beleid of bestond er bij vreemdelingen weinig interesse in het
Nederlanderschap' Waarschijnlijk hebben beide factoren een rol
gespeeld
Het naturalisatiebeleid was in de tweede helft van de negentiende eeuw niet gericht op grootscheepse naturalisaties Regering
en parlement zagen naturalisatie als een 'exceptionele maatregel',
zoals minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke het in 1850
karakteristiek verwoordde Zeker nu door naturalisatie kiesrecht
en openbare functies konden worden verkregen, werd met de
verlening van het Nederlanderschap voorzichtig omgesprongen
Daarom werd van de verzoekers geeist dat zij minimaal zes jaar in
Nederland woonden, zich 'maatschappelijk en zedelijk' goed hadden gedragen, afstand wilden doen van hun oorspronkelijke nationaliteit en bovendien bereid waren het in die tijd aanzienlijke
bedrag van vijftig gulden, en later vijfenzeventig gulden, te betalen
Naast dit overheidsbeleid was ook de belangstelling voor
naturalisatie bij vreemdelingen beperkt Voor het grootste deel
van de vreemdelingen die in de negentiende eeuw in Nederland
woonden, was naturalisatie waarschijnlijk nauwelijks interessant
De meeste vreemdelingen verbleven in Nederland om bepaalde

Tabel 4

Aantal in Nederland wonende genaturaliseerden naar geboorteland (1850-1890)

geboorteland

jaar
1850-1859

Duitsland
België
Nederland
Frankrijk
Zwitserland
Engeland
Denemarken
Ned-Indie
Oostenrijk

1860-1869

1870-1879

279
8
4
12
16
6
9
2
1

130
14
3
2
1
1
1
1
2

198
II
II
3

overig

'16

totaal

371

1880-1889
337
27
15
5
3

totaal

%
82
5
3
2
2
1
1
1
0
3

-

-

2
1

5
1

962
60
33
22
20
12
10
10
5

4

5

8

33

159

236

401

5

1 167
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168 Zie Lucassen en Penninx
(1994 56)
169 Zie Swart (1978 IO)
170 Zie over de uitbreiding van het
kiesrecht Knippenberg en De Pater
(1990 146-150)

57

economische activiteiten te ontplooien l 6 8 Daarvoor was het bezit
van het Nederlanderschap niet nodig Op grond van de Vreemdelingenwet van 1849 kon elke vreemdeling in Nederland verblijven
en werken zolang hi) over voldoende middelen van bestaan
beschikte en geen gevaar voor de openbare orde opleverde l 6 9
Naturalisatie was eigenlijk alleen interessant voor vreemdelingen die het kiesrecht of een openbare functie ambieerden Alleen
voor de uitoefening van deze staatkundige rechten was het bezit
van het (politieke) Nederlanderschap van belang Nog afgezien
van de vraag of er veel vreemdelingen waren die deze rechten
ambieerden en vijftig gulden voor naturalisatie wilden of konden
betalen, was naturalisatie nog geen garantie dat die rechten ook
daadwerkelijk konden worden uitgeoefend Naturalisatie gaf weliswaar het recht op toegang tot alle openbare functies, maar of die
toegang in de praktijk ook werd verleend, hing uiteraard tevens af
van de geschiktheid en opleiding van de persoon Ook voor het
actief of passief kiesrecht voor de gemeenteraad, de Provinciale
Staten of de Tweede Kamer betekende het Nederlanderschap nog
geenszins dat dit recht kon worden uitgeoefend Het censuskiesrecht, dat het kiesrecht afhankelijk stelde van het betalen van een
bepaald bedrag aan belasting, hield het aantal kiesgerechtigden
zeer beperkt In 1853 was minder dan drie procent van de
bevolking stemgerechtigd en hierin zou maar heel geleidelijk
verandering komen In 1890 was het stemgerechtigd deel van de
bevolking nog maar net de tien procent gepasseerd 170
Het beeld dat vooral welgestelde en goed opgeleide vreemdelingen met het oog op de uitoefening van het kiesrecht of een
openbare functie in naturalisatie waren geïnteresseerd, komt ook
in de naturahsatiewetten en de parlementaire stukken naar voren
In de naturahsatiewetten werd in de regel het beroep van de
genaturaliseerde vermeld Hieruit blijkt dat zich onder de genaturaliseerden relatief veel kooplui en hoge militairen (majoors,
kapiteins, hoofdintendanten en luitenant-kolonels) bevonden
Ook directeuren van een fabriek of bedrijf, artsen, commissionairs,
handelsreizigers en grondeigenaren kwamen regelmatig onder de
genaturaliseerden voor In de memories van toelichting van de
eerste naturalisatie-wetsontwerpen, die zoals hiervoor bleek nog
relatief veel informatie bevatten, werd diverse keren het verkrijgen
van het kiesrecht als motief voor het verzoek genoemd Ook het
verkrijgen of behoud van een openbare functie wordt daarin als
motief voor naturalisatie genoemd Vooral in de eerste jaren na
1850 werden verschillende vreemdelingen genaturaliseerd die een
functie vervulden waarvoor het Nederlanderschap was vereist Zij
dienden te worden genaturaliseerd omdat zij waren benoemd
zonder acht te slaan op het nationaliteitsvereiste Ook later zijn
verschillende hoge legerfunctionanssen, gemeenteontvangers, gemeentesecretarissen en commissarissen van politie genaturaliseerd Bij hen zal de legalisatie van hun benoeming eveneens de
reden van naturalisatie zijn geweest
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Waarschijnlijk zullen zakelijke motieven voor naturalisatie bij
veel vreemdelingen samen zijn gegaan met een zekere emotionele
toenadering tot Nederland ten gevolge van langdurig verblijf in
Nederland en contacten met de Nederlandse samenleving Zo
vermeldde de commissaris van politie in het hiervoor weergegeven rapport over het naturalisatieverzoek van Eisele als motieven
voor het verzoek dat hij al twintig jaar in Nederland woonde, met
een Nederlandse vrouw was getrouwd en dat zijn kinderen in
Nederland waren geboren 171 Dergelijke omstandigheden zullen
er ook bij andere vreemdelingen toe bij hebben gedragen een
verzoek om naturalisatie in te dienen

11

Conclusies

In dit hoofdstuk bleek hoe de gedachte over de Nederlandse
nationaliteit als het lidmaatschap van de Nederlandse natie in de
eerste helft van de negentiende eeuw geleidelijk juridisch vorm
kreeg In de grondwetten van 1814 en 1815 was van een zelfstandig juridisch Nederlanderschap, los van het ingezetenschap en het
ïnboorlmgschap, nog geen sprake. Bovendien hadden de grondwettelijke bepalingen over het Nederlanderschap alleen betekenis
in relatie tot de uitoefening van publieke functies Tegen het
midden van de vorige eeuw was de gedachte over het Nederlanderschap als een zelfstandige juridische status echter zo ver
gevorderd dat de grondwet van 1848 uitdrukkelijk vereiste dat er
een wet moest zijn die verklaarde wie Nederlander was Van 1850
tot 1892 waren er twee wetten die bepaalden wie Nederlander was
Het Burgerlijk Wetboek van 1838 verklaarde wie Nederlander was
voor de uitoefening van de burgerlijke rechten en de nationaliteitswet van 1850 regelde het Nederlanderschap ten aanzien van de
burgerschapsrechten (het kiesrecht en het recht op toegang tot
openbare functies)

171 Zie paragraaf 9 l van dit
hoofdstuk

Als de grondwetten van 1814 en 1815, het Burgerlijk Wetboek
van 1838 en de nationaliteitswet van 1850 worden vergeleken
met het oog op de wijzen waarop de Nederlandse nationaliteit
door in Nederland gevestigde vreemdelingen kon worden verkregen, zijn er nauwelijks verschillen De eerste generatie kon alleen
door naturalisatie Nederlander worden De tweede en volgende
generaties werden bij geboorte automatisch Nederlander op grond
van het ingezetenschap van hun ouders.
Het ideaal van de natiestaat heeft in de negentiende eeuw grote
invloed gehad op de eerste Nederlandse nationaliteitsregelingen
Opvattingen over het 'lidmaatschap van de Nederlandse natie'
speelden in de politieke discussies over de verlening en het verlies
van de Nederlandse nationaliteit een belangrijke rol De Nederlandse nationaliteit diende in beginsel alleen toe te komen aan
personen die over voldoende nationale gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens beschikten
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Di) degenen die door geboorte de Nederlandse nationaliteit
verkregen, werd verondersteld dat deze gevoelens zich vanzelf
zouden ontwikkelen Het ingezetenschap van de ouders in Nederland werd als voldoende waarborg gezien voor de toekomstige
gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens van hun kinderen Op
basis van de wetsgeschiedenis is niet duidelijk of daarbi) ook aan
kinderen van in Nederland gevestigde vreemdelingen werd gedacht Wel is duidelijk dat het geenszins de bedoeling was deze
kinderen van de Nederlandse nationaliteit uit te sluiten
Zoals bij de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door
geboorte werd verondersteld dat de gewenste nationale gevoelens
zich vanzelf zouden ontwikkelen, werd er bi) het verlies van de
Nederlandse nationaliteit van uit gegaan dat die gevoelens niet
meer aanwezig waren Als Nederlanders zich definitief in het
buitenland vestigden, zich in het buitenland lieten naturaliseren of
in buitenlandse krijgs- of staatsdienst traden, verloren zij automatisch de Nederlandse nationaliteit In die gevallen werd aangenomen dat de emotionele band met Nederland verloren was
gegaan
De eerste generatie vreemdelingen kon alleen op verzoek door
naturalisatie Nederlander worden De verzoekers moesten minimaal zes jaar in Nederland hebben gewoond, zich hebben 'vereenzelvigd' met de Nederlandse samenleving, zich maatschappelijk en zedelijk goed hebben gedragen, afstand doen van hun
oorspronkelijke nationaliteit en bereid zijn voor hun naturalisatie
betalen Al deze voorwaarden dienden er (mede) toe een zekere
waarborg te verkrijgen omtrent de toenadering tot Nederland en
de Nederlandse bevolking en de verwijdering van het land van
herkomst
Het ideaal van de natiestaat kwam niet alleen tot uiting in
opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie, maar
ook in opvattingen over de behartiging van nationale belangen
Zo konden vreemdelingen in beginsel alleen dan worden genaturaliseerd als zij over voldoende middelen van bestaan beschikten
De regering wilde armlastige vreemdelingen zoveel mogelijk uit
Nederland weren en eventueel de grens over zetten Vreemdelingen die daarentegen in Nederland een fabriek of bedrijf vestigden,
konden tegen een verminderd tarief worden genaturaliseerd Met
de naturalisatie van deze vreemdelingen was het economisch
belang van Nederland gediend De nationahteitswet van 1850
vereiste voor naturalisatie een 'gevestigd' verblijf van zes jaar in
Nederland Dit vereiste diende om zigeuners van naturalisatie uit
te sluiten
Het gelijkheidsideaal speelde in de negentiende eeuwse politieke debatten over de verlening van de Nederlandse nationaliteit
aan vreemdelingen nauwelijks een rol Opvattingen over de plicht
om vreemdelingen na langdurig verblijf in Nederland gelijk te
behandelen als Nederlanders, werden niet of maar zelden gehoord
Tijdens de parlementaire behandeling van de nationaliteitswet van
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1850 betoogde de regering dat het "billijk ' was om vreemdelingen
die langdurig in Nederland verbleven en zich hadden vereenzelvigd met de Nederlandse bevolking ook de Nederlandse nationaliteit en de daarmee samenhangende burgerschapsrechten te
verlenen Als hierin al een plicht tot gelijke behandeling kan
worden gelezen, gold die zeker niet voor alle vreemdelingen
Naturalisatie was immers, zoals Thorbecke het in 1850 uitdrukte,
een 'exceptionele maatregel' die slechts voor een beperkt aantal
vreemdelingen was bestemd
Mogelijkerwijs moet ook de liberale wetgeving ten aanzien van
kinderen van in Nederland gevestigde vreemdelingen met het
gelijkheidsideaal in verband worden gebracht Tijdens de parlementaire behandeling van het Burgerlijk wetboek van 1838 verklaarde de regering dat de bepalingen van de eerste drie titels van
het wetboek, waarvan de bepalingen over de Nederlandse nationaliteit deel uitmaakten, "niet dan ontwikkelingen (zijn) van het
groóte beginsel der eeuw, gelijkheid van alle ingezetenen voor de
wet, welk beginsel zelfs voor vreemden niet verder is gewijzigd,
dan de rust van den Staat en de waardigheid van een onafhankelijk volk scheen te vorderen" Misschien dat deze opvatting over
het gelijkheidsbeginsel ertoe heeft bijgedragen dat kinderen van in
Nederland gevestigde vreemdelingen automatisch de Nederlandse
nationaliteit bij geboorte verkregen
Het aantal naturalisaties was in de negentiende eeuw beperkt
tot enkele tientallen per jaar Dit was enerzijds het gevolg van het
restrictieve beleid van de regering en anderzijds van de geringe
belangstelling vooi de Nederlandse nationaliteit bij vreemdelingen De meeste vreemdelingen konden als vreemdeling zonder
problemen in Nederland wonen en werken De Nederlandse
nationaliteit was feitelijk alleen interessant voor een kleine groep
vreemdelingen, voornamelijk Duitsers en Belgen die een publieke
functie ambieerden of het kiesrecht wilden uitoefenen In het
volgende hoofdstuk zal blijken dat hierin in de twintigste eeuw
geleidelijk verandering zou komen

Hoofdstuk

3

De wet van 1892 en het toegenomen belang van
het Nederlanderschap (1892-1940)

De grondwet van 1887:
naar e e n nieuwe nationaliteitswet
Op 11 mei 1883 benoemt het tweede kabinet-Heemskerk (18831888) een staatscommissie die een grondwetsherziening moet voorbereiden De aanleiding voor de grondwetsherziening is de steeds
toenemende kritiek op het censuskiesrecht Niettemin krijgt de
staatscommissie de ruime opdracht voorstellen te doen op alle
punten waar ze het nodig acht Als de commissie begin 1884 advies
uitbrengt, blijkt ook de naturalisatie één van die punten te zijn
In de grondwet van 1848 was bepaald dat naturalisatie alleen
bij wet kan plaatsvinden De staatscommissie meent echter dat de
vraag of voor elke naturalisatie een wet nodig is, aan de wetgever
kan worden overgelaten Zolang in de wet zelf de algemene
voorwaarden voor naturalisatie zijn opgenomen, ziet de commissie niet in waarom de uitvoerende macht niet bevoegd zou
kunnen zijn om naturalisatie te verlenen ' Zij stelt daarom voor in
de grondwet alleen nog te bepalen dat er een wet moet zijn die de
naturalisatie regelt 2 Het voorstel en de toelichting worden ruim
een jaar later in hun geheel door de regering overgenomen
Ook in de Tweede Kamer vindt het voorstel aanvankelijk "algemeen bijval"3 Maar dit verandert nadat in 1886 de Kamer is
ontbonden en het voorstel in tweede lezing wordt ingediend Prins
Alexander, de laatste zoon van Willem III, is overleden en Emma is
als mogelijk toekomstig regentes aangewezen Deze situatie heeft
er toe geleid dat bij één van de kamerleden de oude angst voor
machtsmisbruik van de Koning weer de kop is opgestoken.

1 Zie het verslag van de
staatscommissie (Amtzenius 1884
I. 14)
2 Artikel 6 Nd 2 van het ontwerp De
voorwaarden voor de naturalisatie van
vreemdelingen worden door de wet
bepaald Zie Amtzenius (1884 1.40)
3 Amtzenius (1885 11.303)
4 Amtzenius (1887 IV, 118)

"Nu, bij gebreke van een vermoedelijken troonopvolger
van het mannelijk geslacht, de mogelijkheid bestaat dat te
eeniger tijd een Vorst uit een vreemd stamhuis op het
beleid van 's lands zaken invloed /al verkrijgen, scheen het
staatkundig de tusschenkomst van den wetgever voor het
verleenen van naturalisatie te blijven vorderen Daardoor
zou men in het onderstelde geval tegen al te veelvuldige
naturahsatien een waarborg bezitten, die ongemerkt werken zou en doelmatiger dan de beperkende voorwaarden
eener algemeene wet, als het voorgedragen Grondwetsartikel bedoelt " 4
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De opmerkingen van dit kamerlid, uit de stukken blijkt niet wie
het betreft, blijven niet zonder gevolg Tijdens de openbare beraad
slaging in maart 1887 scharen diverse andere kamerleden zich
achter zijn standpunt ' Zij menen bij nader inzien dat er geen
behoefte is de bestaande praktijk te veranderen Maar vooral
vinden zij naturalisatie toch te belangrijk om aan de uitvoerende
macht over te laten
Aanvankelijk verweert minister van Binnenlandse Zaken
Heemskerk (1883-1888) zich nog Hij meent dat de wetgevende
macht niet langer belast moet worden met deze "zoo overbodig of
althans weinig nuttige en omslachtige werkzaamheid" 0 Maar als
het kamerlid Van der Linden er nogmaals op wijst dat de bestaan
de bepaling nu juist is opgenomen om vroegere misbruiken tegen
te gaan, bindt de minister in Het is volgens hem geenszins de
bedoeling van de regering om tegen de zin van de Kamer in taken
bij het parlement weg te halen Hij is bereid de oude bepaling te
handhaven In 1922, als de grondwet wederom wordt gewijzigd,
wordt de mogelijkheid van naturalisatie door de minister of de
regering alsnog geschapen 7 In tegenstelling tot in 1887 zijn het
dan enkele leden van de Tweede Kamer die hierop aandringen
Het voorstel wordt door de regering overgenomen en doorloopt
vervolgens probleemloos het parlement De angst voor een te
grote macht van de Koning(m) lijkt verdwenen In 1887 blijft het
voorlopig echter nog bij het oude
Helemaal ongewijzigd blijft de grondwet op het punt van
naturalisatie overigens niet Minister Heemskerk staat er op dat de
positie van de echtgenote en minderjarige kinderen van genatura5 Amtzenius( 1887 V 356-368 en
liseerden in de grondwet wordt geregeld In de grondwet van
372-374)
1848 en de nationaliteitswet van 1850 was hierover niets bepaald
6 Idem ρ 363
Sinds 1868 was de regering er daarom vanuit gegaan dat naturali
satie van de man geen gevolgen had voor de nationaliteit van zijn
7 Artikel 6 lid 2 van de grondwet van
echtgenote en minderjarige kinderen 8 In 1887 meent minister
1922 Naturalisatie geschiedt door of
Heemskerk dat de wetgever zich over deze kwestie expliciet moet
krachtens de wet
uitlaten De Tweede Kamer kan zich hierin vinden In de grond
8 Zie paragraaf 8 4 van hoofdstuk 2
wet van 1887 wordt bepaald dat de gevolgen van naturalisatie
voor de echtgenoten en minderjarige kinderen van de genaturah9 Artikel 6 lid 3 van de grondwet van
seerden bij wet moeten worden geregeld 9
1887 De wet regelt de gevolgen der
naturalisatie ten aanzien van de
Al spoedig wordt aan deze grondwettelijke opdracht uitvoering
echtgenoot en minderjarige kinderen
gegeven In 1888 dient het kabinet-Mackay (1888-1891) een wets
van den genaturaliseerde Zie over de
ontwerp in dat de echtgenote en minderjarige kinderen van een
totstandkoming van deze bepaling ook
genaturaliseerde de mogelijkheid geeft om het Nederlanderschap
Bui)s(IB88 19-20)
door een eenvoudige verklaring te verkrijgen De regering wil de
10 bijlagen Handelingen Tweede Kamer Nederlandse nationaliteit dus niet automatisch verstrekken, maar
1888 1889 49 nr3 ρ 2
alleen als het gezinslid dit zelf wil 1 0 Een aantal kamerleden is het
hier niet mee eens Zij vinden dat de regering voor "gezinsnatura11 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
lisatie" en niet voor "individuele naturalisatie" had moeten kiezen
1888 1889 49 nr4 en Handelingen
De individuele naturalisatie zou volgens hen de "eenheid van het
Tweede Kamer 1888-1889 17 mei
gezin" frustreren 1 1
IB89 pp 1236-1251
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Dit is echter met de directe oorzaak dat het ontwerp wordt
afgewezen Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt tijdens
de openbare beraadslaging een motie van De Savornin Lohman,
lid van de Antirevolutionaire Parti) (ARP), waarin de wens wordt
uitgesproken het Nederlanderschap in één wet te regelen 12 Men
wil voorkomen dat aanneming van het ontwerp er toe zal leiden
dat er naast het Burgerlijk Wetboek en de wet van 1850 een derde
wet komt die regels over het Nederlanderschap bevat Bovendien
bestaat de angst dat partiele wijziging als ongewenst neveneffect
zal hebben dat een structurele oplossing voor lange tijd van de
baan is In dit verband is van belang dat, zoals hierna nog zal
blijken, de Staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek al in 1882 een ontwerp voor een nationaliteitswet had
gemaakt die de nationahteitsregeling van het Burgerlijk Wetboek
en de nationahteitswet van 1850 zou vervangen
Nadat de motie van De Savornin Lohman is aangenomen, rest
de regering niets dan haar wetsontwerp in te trekken In februari
1892 stuurt het kabinet-Van Tienhoven-Tak van Poortvhet (18911894) een ontwerp van een geheel nieuwe nationahteitswet naar
de Tweede Kamer Nog hetzelfde jaar verschijnt de wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap in het Staatsblad 13 De
wet treedt op 1 juli 1893 in werking Diezelfde dag worden de
nationahteitsregeling van het Burgerlijk Wetboek en de nationahteitswet van 1850 ingetrokken Aan het bestaan van het 'dubbele
Nederlanderschap' komt een eind Voortaan is er één Nederlanderschap dat voor alle rechtsgebieden gaat gelden

De w e t o p het Nederlanderschap e n
het Ingezetenschap van 1892
21
12 Handelingen Tweede Kamer
ΙΘΒ8-1889 17 mei IB89 pp
1249-1251
13 Wet van 12 december 1892
Stootsb/od 1892, nr 268 Deze wet
wordt kortheidshalve nationaliteitswet
van 1892 genoemd
14 Het ontwerp van deze wet is met
de memorie van toelichting
opgenomen als bijlage bij de memorie
van antwoord over het wetsontwerp
tot regeling van de gevolgen van
naturalisatie voor de gehuwde vrouw
en minderjarige kinderen van 1888
Bi|lagen Handelingen Tweede Kamer
1888-1889 49 nrs 6,7 en II

AFSTAMMING ALS HOOFDCRITFRIUM
VOOR HFT NFDERLANDERSCHAP

Op 15 juli 1882 werd door de Staatscommissie tot herziening van
het Burgerlijk Wetboek een ontwerp van een nieuwe nationahteitswet aan de regering aangeboden 1 4 De commissie was van
mening dat de herziening van het Burgerlijk Wetboek een geschik
te gelegenheid was om de nationahteitsregeling van het Burgerlijk
Wetboek en de nationaliteitswet van 1850 te vervangen door één
nationahteitswet In het ontwerp van de commissie was de nationaliteitswet van 1850 als grondslag genomen De belangrijkste wijzen
van verkrijging en verlies van de Nederlandse nationaliteit waren,
afgezien van een aantal redactionele wijzigingen, onveranderd in
het ontwerp van de nieuwe wet overgenomen
Het voorstel van de staatscommissie is nooit bij de Tweede
Kamer ingediend Een half jaar nadat het voorstel was uitgebracht, schreef minister van Justitie Modderman (1879-1883) in
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een uitvoerige brief aan minister van Buitenlandse Zaken Rochussen
(1881-1883), dat hiertegen bij hem bedenkingen waren gerezen 15
Volgens het ontwerp zou de Nederlandse nationaliteit, overeenkomstig de bestaande regelingen, zowel door geboorte uit Nederlandse ouders als door geboorte op Nederlands grondgebied, of
juister, geboorte uit in Nederland gevestigde ouders worden
verkregen Volgens minister Modderman moest van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door geboorte op Nederlands grondgebied worden afgestapt omdat hierdoor in
toenemende mate "dubbele nationaliteit" ontstond Met name veel
kinderen van in Nederland gevestigde Duitsers kregen de Nederlandse nationaliteit op grond van het Nederlandse territorialiteitsbeginsel en de Duitse nationaliteit op grond van het Duitse
afstammingsbeginsel Het hoefde volgens de minister geen betoog
dat dubbele nationaliteit, evenals overigens staatloosheid, zoveel
mogelijk moest worden voorkomen, omdat ze "rechtsonzekerheid"
en "nadeel" voor de betrokkenen en derden teweeg zouden brengen Nu Duitsers zich, aldus de minister, "in menigte" in Nederland
vestigden, was het van belang dat het territorialiteitsbeginsel werd
verlaten en overeenkomstig de Duitse nationaliteitswet van 1870
voor het afstammingsbeginsel werd gekozen Hij wilde graag
weten hoe de minister van Buitenlandse Zaken hierover dacht

15 Brief gearresteerd op 19 februari
1883 nr 145 (ARA II archief
Wettendossiers Justitie,
dossiernummerW 182 mvnr267, Ie
map en ook W 12 invnr 16)
16 Bnef gearresteerd op 10 maart
1885, nr 94 (ARA II archief
Wetten dossiers Justitie
dossiernummer W I2,mvnr 16)
17 Bnefexhibrtum 5 augustus 1885
(ARA II archief Wettendossiers Justitie
dossiernummerW 12 invnr 16)

Het antwoord liet, waarschijnlijk mede door de kabinetswisseling in 1883, geruime tijd op zich wachten Toen de nieuwe
minister van Justitie Du Tour van Bellinchave (1883-1888) in maart
1885 de brief van zijn voorganger bij Buitenlandse Zaken in
herinnering bracht,16 bleek het onderwerp echter in de warme
belangstelling van zijn collega te staan Van der Does de Willebois
(1883-1885), die Rochussen als minister van Buitenlandse Zaken
was opgevolgd, bleek de visie van Modderman geheel te onderschrijven 17 In de tijd dat hij als commissaris van de Koning in
Limburg werkzaam was geweest, had hij diverse keren problemen
met Duitsland gehad ten gevolge van dubbele nationaliteit Die
problemen hadden volgens hem meestal betrekking op de "militiephcht", hoewel dubbele nationaliteit ook tot andere problemen
aanleiding kon geven zoals bij "armlastigheid" Hetzelfde werd
betoogd in een notitie van Schreuder die Van der Does de
Willebois naar aanleiding van de bnef van Justitie had laten
schrijven en als bijlage bij zijn reactie had gevoegd Schreuder,
hoofdcommies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, had in
Limburg onder hem gewerkt en was in de tweede helft van de
negentiende eeuw één van de belangrijkste juridische commentatoren van het Nederlandse nationahteitsrecht De problemen in
verband met dubbele nationaliteit waren voor Schreuder overigens niet de enige en misschien ook wel niet de voornaamste
reden waarom hij voor afschaffing van het territorialiteitsbeginsel
pleitte In 1881 had hij m één van zijn uitvoerige artikelen betoogd
dat vreemdelingen op grond van het territorialiteitsbeginsel te
gemakkelijk de Nederlandse nationaliteit verkregen
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"Is het wel noodig, onze nationaliteit voor de kinderen van
vreemdelingen en van onbekenden zóó gemakkelijk verkrijgbaar te doen zijn, als thans volgens de evenvermelde
zinsneden der wet van 1850 en ook volgens het Burgerlijk
Wetboek [gedoeld wordt op de territoriale bepalingen,
E H ] het geval is' Ik betwijfel het De noodzakelijkheid
dezer vrijgevigheid zie ik te minder, omdat in ieder geval
door naturalisatie voldaan kan worden aan den wensch
van hen, die in het voorregt van ons staatsburgerschap
willen deelen " 18

18 Zie Schreuder (1881 9)
19 Bnef van 22 maart 1887,
exhibrtum 25 maart 1887, nr 36 (ARA
lUrchief Wetten dossiers Justitie,
dossiernummer W 12, invnr 16)
20 Handelingen Tweede Kamer,
1888-1889 17 mei 1889, ρ 1239

Het antwoord van Van der Does de Willebois en de notitie van
Schreuder waren voor minister van Justitie Du Tour van Belhnchave
reden om de Staatscommissie voor de herziening van het Burger
lijk Wetboek opnieuw om advies te vragen Op 22 maart 1887
19
diende de staatscommissie de minister van repliek De commis
sie was zeer ontstemd over het feit dat het ontwerp van de
commissie en de brief van Buitenlandse Zaken door de minister
van Justitie onbecommentarieerd waren teruggestuurd Ook na
bestudering van de reacties op het ontwerp zag de commissie
echter geen aanleiding het ontwerp te wijzigen Wie als Neder
lander moest worden beschouwd, diende volgens de commissie
niet van buitenlandse wetgeving af te hangen Dat 7ich moeilijk
heden konden voordoen ten gevolge van dubbele nationaliteit
kon niet worden ontkend, maar die waren niet te vermijden zolang
elk land "het geluk" had zijn eigen zaken te mogen regelen
Tijdens de behandeling van het eerder besproken wetsontwerp
over de gevolgen van de naturalisatie voor de gehuwde vrouw en
minderjarige kinderen m 1889 werd ook in de Tweede Kamer
kritiek geuit op het territorialiteitsbeginsel Farncombe Sanders
(Liberale Unie) meende dat het een verouderd feodaal beginsel
betrof op grond waarvan "de mensch die geboren werd op het
land van den leenheer, het ding was van dien leenheer" 2 0 De
Franse revolutie had dit denkbeeld volgens hem achterhaald
Mensen zouden niet behoren "aan den heer van den grond" maar
"tot den stam waaruit (zij) zijn gesproten" Farncombe Sanders
beschouwde het afstammingsbeginsel dan ook als het zuivere en
juiste beginsel
Als in 1892 het ontwerp van de nieuwe nationaliteitswet aan de
Tweede Kamer wordt aangeboden, blijkt het kabinet-Van TienhovenTak van Poortvliet de kant van de critici van het territorialiteitsstelsel
te hebben gekozen In het ontwerp is gebroken met het gemengde
stelsel waarbij het Nederlanderschap zowel door geboorte uit
Nederlandse ouders als door geboorte uit in Nederland gevestigde
ouders wordt verkregen Het kabinet wil voortaan alleen nog de
kinderen van Nederlandse ouders, of beter, van Nederlandse va
ders, bij geboorte de Nederlandse nationaliteit verlenen
In de toelichting op de stelselwijziging zijn de argumenten van
Modderman, Van der Does de Willebois, Schreuder en Farncombe
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Sanders, overigens zonder dat hiernaar wordt verwezen, goed
21
herkenbaar Het hoofdbezwaar van het territorialiteitsbeginsel is
volgens de regering het ontstaan van dubbele nationaliteit Zeker
nu de migratie sterk is toegenomen en veel staten in de loop van
de negentiende eeuw het afstammingsbeginsel als hoofdbeginsel
voor de verlening van nationaliteit hebben gekozen, zijn er steeds
meer personen met een dubbele nationaliteit Het ontstaan van
dubbele nationaliteit moet volgens de regering zoveel mogelijk
worden voorkomen omdat ze "rechtsonzekerheid en moeilijkheid"
veroorzaakt en niet zelden leidt tot "lastige quaestien met andere
staten" 2 2 Over de aard van die problemen weidt de regering niet
uit Een ander bezwaar van dubbele nationaliteit is volgens de
regering dat het vooral kinderen van vreemdelingen, vooral Duit
sers, zijn die een dubbele nationaliteit krijgen De regering ziet dit
als een onrechtvaardige bevoordeling ten opzichte van kinderen
van Nederlandse ouders

21 Ik verschil hier van mening met
Mannoury ( 1954 46) die meent dat
het proefschrift van Beijen ( 1890) van
grote invloed is geweest op de
totstandkoming van de
nationalitatswet van 1692 Deze
conclusie h|kt mi| alleen al op grond
van de wetsgeschiedenis onhoudbaar
De regering zegt in de memorie van
antwoord weliswaar dat ze zich geheel
verenigt met de inhoud van het
proefschrift maar voegt hieraan
onmiddelli|k toe dat het proefschrift
haar helaas niet bekend was op het
moment van indiening van het
wetsontwerp {bijlagen Handelingen
Tweede Kamer. 1891 -1892 130 nr 5 ρ
17) Ik betwi|fel overigens of
Mannoury ook tot zijn conclusie zou
zijn gekomen als hij op de hoogte was
geweest van de hiervoor beschreven
departementale discussie over het
ontwerp van de Staatscommissie voor
de herziening van het Burgerlijk
Wetboek.

Naast het ontstaan van dubbele nationaliteit kleven er volgens
de regering nog andere bezwaren aan het territorialiteitsbeginsel
Zo betoogt de regering, evenals Farncombe Sanders enkele jaren
eerder, dat het territorialiteitsbeginsel een feodaal beginsel is Ook
om die reden zou het afstammingsbeginsel de voorkeur genieten
Belangrijker lijkt echter de ook bij Schreuder levende opvatting dat
toepassing van het territorialiteitsbeginsel geen garantie is dat het
Nederlanderschap wordt toegekend aan de leden van de Neder
landse natie Zo merkt de regering in de memone van antwoord op
"Het enkele feit der geboorte in Nederland uit hier geves
tigde vreemdelingen geeft geenerlei waarborg, dat de hier
geborene zich door eenigen band bijzonder aan ons land
gehecht zal gevoelen en daarom alleen onze nationaliteit
waard en waardig zou zijn Op die gemakkelijke wijze
zouden, bij de vrijgevigheid in het toelaten van vestiging
hier te lande, tot nationalen verklaard worden, die inder
daad tot een ander land zich aangetrokken gevoelen en
van wie men juist in omstandigheden, waarin op onze
nationaliteit beroep wordt gedaan, gaarne ontslagen zou
zijn, doch zich dan niet zou kunnen ontslaan" 2i

Anders dan tijdens de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek
van 1838 en de nationahteitswet van 1850 heeft de regering in
1892 bezwaren tegen de verlening van de Nederlandse nationali
teit aan kinderen van vreemdelingen Die bezwaren zijn een
indicatie voor de veranderde opvattingen over de Nederlandse
nationaliteit als lidmaatschap van de Nederlandse natie Die veran
deringen hebben geen betrekking op de opvatting dat het juri
22 bijlagen Handelingen Tweede Kamer disch Nederlanderschap alleen moet worden verleend aan die
1891-1892 130 пгЗ p 3
genen die zich verbonden voelen met Nederland, hart voor de
23 Bijlagen Handelingen Tweede KamerNederlandse zaak hebben en zich daarvoor willen inzetten Op dit
punt lijkt niets te zijn veranderd Wel wordt anders gedacht over
ΙΘ9Ι 1892 130 nr5 ρ 17
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de vraag bij welke personen en onder welke omstandigheden
ervan uit kan worden gegaan dat voldoende loyaliteits- en nationahteitsgevoel aanwezig is Anders dan in 1838 en 1850 meent de
regering in 1892 dat geboorte uit in Nederland gevestigde vreem
delingen hiervoor onvoldoende waarborgen biedt Het feit dat de
meeste van deze kinderen niet alleen in Nederland worden ge
boren, maar daar ook opgroeien en blijven wonen, wordt als
onvoldoende garantie gezien voor het vereiste en gewenste loya
liteits- en nationaliteitsgevoel en daarmee voor het lidmaatschap
van de Nederlandse natie Die garantie bestaat in de ogen van de
regering alleen ten aanzien van kinderen van Nederlandse ouders
Het is van belang de keuze voor het afstammingsbeginsel mede
tegen deze veranderde opvattingen over het lidmaatschap van de
Nederlandse natie te plaatsen Mannoury (1954 46) merkt terecht
op dat bij lezing van de parlementaire stukken van de wet van
1892 gemakkelijk maar ten onrechte de indruk kan ontstaan dat de
keuze voor het afstammingsbeginsel uitsluitend een negatieve
keuze is geweest Het lijken immers vooral de bezwaren tegen
dubbele nationaliteit en tegen het territorialiteitsbeginsel te zijn
geweest, die tot die keuze hebben geleid Het tegendeel is volgens
hem echter waar Hij meent dat de beschouwingen over dubbele
nationaliteit zelfs primair als een rationalisatie moeten worden
gezien van de "verandering in het nationahteitsgevoel, dat een
meer emotioneel, aan het familiegevoel verwant karakter had
gekregen" Het afstammingsbeginsel zou beter bij dit nationahteitsgevoel passen dan het territorialiteitsbeginsel De spaarzame uit
latingen van de regering over het afstammingsbeginsel tijdens de
parlementaire behandeling in 1892 lijken in dit verband dan ook
niet onbelangrijk De regering noemt het afstammingsbeginsel het
"juiste beginsel" en beschouwt het nationahteitsstelsel dat op dit
24
beginsel is gebaseerd als een "natuurlijk stelsel"
De opvoeding
door Nederlandse ouders wordt door de regering als de meest
vanzelfsprekende wijze gezien waarop loyaliteits- en nationahteitsgevoelens zich bij kinderen ontwikkelen 2 5

24 Si/togen Honde/mgen Tweede Kamer.
'l30nr3'P 3
25 Met'natuurlijk'zou ook kunnen zijn
bedoeld dat nationaliteitsgevoelens bij
kinderen van Nederlandse ouders als
aangeboren worden beschouwd Voor
deze opvatting bestaan echter geen
aanwijzingen
26 Zie ook Beijen ( 1890 4-9) en
Thomas (IB93 4-10)

Indicaties voor het veranderde nationahteitsgevoel vinden we
ook terug in de juridische literatuur over nationahteitswetgeving
uit die tijd Zo betoogde Hamaker (1895 495) dat terecht voor het
afstammingsbeginsel was gekozen, omdat juist bij kinderen van
Nederlandse ouders "die nationale gevoelens aanwezig zullen zijn,
het Nederlandse volk uitmaken" 2 б Hamaker
d i e h e t c e m e n t v a n
maakte overigens bezwaar tegen de termen afstammingsbeginsel
en tus sanguinis (recht van het bloed), zoals het ook wel wordt
genoemd Die termen suggereren volgens hem ten onrechte dat er
een gemeenschappelijke stamvader en een gemeenschappelijk
Nederlands bloed zouden bestaan De verlening van het Nederlanderschap bij geboorte aan kinderen van Nederlandse ouders zou
echter niet gerechtvaardigd worden door het bestaan van een
gemeenschappelijk Nederlands bloed maar door het verwachte
toekomstige nationahteitsgevoel
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Moet aan de ene kant de invloed van het veranderde nationaliteitsgevoel op de keuze vóór het afstammingsbeginsel en tegen
het territorialiteitsbeginsel niet worden onderschat, aan de andere
kant moet ook niet de indruk worden gewekt dat dit nationaliteitsgevoel op het eind van de negentiende eeuw zo algemeen was dat
dit in 1892 noodzakelijkerwijs tot die keuze moest leiden Zojuist
bleek al dat de Staatscommissie voor de herziening van het
Burgerlijk Wetboek helemaal niet ontevreden was over het bestaande stelsel en het territorialiteitsbeginsel 27 Ook sommige leden
van de Tweede Kamer verklaarden dat zij liever het territorialiteitsbeginsel voorop gesteld hadden gezien ZIJ vreesden dat er in
Nederland "geheele kolomen van vreemdelingen", vooral van
Duitsers, zouden ontstaan die generaties lang in Nederland woonden en "in ieder opzicht, behalve in wettelijken zin, Nederlanders"
waren geworden 28 Voor vreemdelingen stond weliswaar de mogelijkheid van naturalisatie open, maar lang niet iedereen zou
volgens hen van deze relatief kostbare en omslachtige bevoegdheid gebruik maken Zij zagen niet in waarom aan kinderen van
Nederlandse ouders, zelfs als die in het buitenland werden geboren en opgroeiden, wel de Nederlandse nationaliteit werd
verleend en aan kinderen van vreemdelingen die in Nederland
werden geboren en opgroeiden met Andere kamerleden waren
het weliswaar met de regering eens dat het afstammingsbeginsel
het hoofdbeginsel van de wet moest zijn, maar wilden het territorialiteitsbeginsel toch niet helemaal kwijt Zij pleitten ervoor om
overeenkomstig de Franse nationaliteitswet de derde generatie
27 In het Weekblad van het
vreemdelingen, in Nederland geboren kinderen van vreemdeNotans-cmbt en Registratie
lingen die ook zelf in Nederland zijn geboren, het Nederlander(Opmerkingen 1892 227) werd
schap te verlenen Frankrijk was hier al in 1851 toe over gegaan
betoogd dat ' onze tegenwoordige
om het 'misbruik' van met name grensbewoners tegen te gaan die
wet - met hare ruime bepalingen
generaties lang vreemdeling bleven om zich aan de dienstplicht te
omtrent het worden van Nederlander
onttrekken
Met een derde-generatiebepaling werd tevens tege— veel meer steun vindt bij de natie,
moet gekomen aan het bezwaar dat in Nederland op den duur
dan een zoo zeer exclusieve wet als
"geheele kolomen van vreemdelingen" zouden zijn gevestigd
de thans voorgestelde ooit zal kunnen
vinden
Ook het bewijs van het bezit van het Nederlanderschap was, ook
voor Nederlanders, eenvoudiger dan in het voorstel van de rege28 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
ring Er kon immers worden volstaan met het aantonen van de
1891-1892, 130,nr4 ρ 9
geboorte van twee geslachten in Nederland
29 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1891-1892, 130. nr 5, ρ 18
30 Artikel 2 onder a van de
nationaliteitswetvan 1892
Nederlanders zijn ook het kind van
een ingezetene des Rijks - hetzij vader
hetzij moeder naar de in art I
gemaakte onderscheidingen - die zelf
geboren is uit eene in het Rijk
wonende moeder tenzij blijke dat het
kind als vreemdeling tot een ander
land behoort

De kritiek van de Kamer leidde er toe dat het territorialiteitsbeginsel in de nationaliteitswet van 1892 in afgezwakte vorm
voor de derde generatie werd gehandhaafd De regering gaf toe
dat personen van de derde generatie wel "geacht (kunnen)
worden, zich zoodanig met het land te hebben vereenzelvigd, dat
zij als nationalen kunnen worden aangemerkt" 29 Hiernaast erkende ze ook dat het bewijs van Nederlanderschap eenvoudiger
zou zijn Toch ging de uiteindelijke regeling minder ver dan het
voorstel van de kamerleden De verlening van het Nederlanderschap aan de derde generatie werd beperkt tot degenen die
anders staatloos zouden zijn }0 De regering wilde voorkomen dat
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de derde-generatiebepaling een nieuwe bron van dubbele natio
naliteit zou worden Per saldo was het praktisch belang van het
31
territorialiteitsbeginsel na 1892 dan ook uiterst gering
2 2

DE UITSLUITING VAN DE INLANDFRS' EN HET NFDERLANDS
ONDERDAANSCHAP VAN NIFT-NEDERLANDERS 3 2

31 Dit veranderde in 1953 toen aan
de gehele derde generatie, met
terugwerkende kracht tot de
inwerkingtreding van de
nationahteitswet van ΙΘ92 het
Nederlanderschap werd verleend Zie
paragraaf 5 van hoofdstuk 4
32 Deze paragraaf is deels gebaseerd
op twee eerdere publikaties (Heijs
1991 en 1994b)
33 Handelingen Tiveede Kamer,
1892-1893 19 oktober 1892 pp
156-157
34 Handelingen Tweede Kamer,
1892-1893.20 oktober 1892. ρ 159
35 Idem, ρ 161
36 Handelingen Tweede Kamer,
1892-1893 19 oktober 1892 ρ 158

In 1892 worden de twee bestaande nationahteitsregelingen, de
bepalingen in het Burgerlijk Wetboek van 1838 en de nationaliteitswet van 1850, vervangen door één nationaliteitswet Nu het
Nederlanderschap primair door afstamming wordt verkregen, is
het van belang wie op het moment van inwerkingtreding van de
nieuwe wet als Nederlander worden beschouwd De regering is er
voor om iedereen die Nederlander is op grond van één van beide
oude regelingen automatisch het 'nieuwe Nederlanderschap' te
verlenen Maar op het laatste moment wordt hier een stokje voor
gestoken
Het voorstel van de regering zou er toe leiden dat niet alleen
alle 'autochtone Nederlanders Nederlander volgens de nieuwe
wet worden, maar ook de inheemse bevolking van de kolomen
De inheemse bewoners van de koloniën bezitten immers de
Nederlandse nationaliteit op grond van het Burgerlijk Wetboek
van 1838 Voor het Tweede-Kamerlid Levyssohn Norman (Liberale
Unie) gaat dit te ver Volgens hem kunnen de gevolgen van de
verlening van het Nederlanderschap aan de miljoenen inheemse
bewoners van Nederlands-Indie niet worden overzien, nu zij op
grond van het Nederlanderschap ook voor openbare functies in
aanmerking komen Bovendien is hij het eens met de veertig jaar
oude stelling van Thorbecke dat verlening van de Nederlandse
nationaliteit aan de inheemse bevolking van Nederlands-Indie
"gemeenschap van naam (zou zijn) zonder eenige gemeenschap
van recht of volkswezen" }i Daarom stelt hij voor de inheemse
bevolking van het Nederlanderschap uit te sluiten
De commissie van rapporteurs van de Tweedec Kamer ziet het
gevaar niet zo Ze spreekt van een gevaar dat "zoo al niet
hersenschimmig, dan toch zeer gering mag heeten" }4 Ook minister van Justitie Smidt (1891-1894), die vanwege de verschillende
standpunten binnen de regering hiernaar al eerder een onderzoek
had laten vernchten, kan geen enkel bezwaar opnoemen 35 Niettemin verklaart hij uiteindelijk dat de regering het toch voorzichtiger
heeft gevonden het voorstel van Levyssohn Norman over te nemen
Hij herhaalt nog eens dat de noodzaak van uitsluiting geenszins
vaststaat, maar stelt vervolgens vast dat er ook weinig tegen is ^6
Baat het niet, dan schaadt het niet, moet de regering uiteindelijk
hebben gedacht Het gevolg is dat de "inlanders en met dezen
gelijkgestelden" in Nederlands-Indie van het Nederlanderschap
worden uitgesloten
Om te begrijpen wie dit zijn, is enige kennis van de sociale en
juridische structuur van de Nederlands-Indische samenleving
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37 Zie bijvoorbeeld Wertheim ( 1991
367 ev) Ringeling (1978 72-76),
Fasseur ( 1992) en De Brum ( 1990 43)
38 In 1925 werd het Regeringsreglement ingrijpend gewijzigd Ook
de naam onderging een verandering
Voortaan werd gesproken van de
Indische Staatsregeling Zie hierover
bijvoorbeeld Kleintjes (1932 22-23)
39 Ook tussen inlanders en vreemde
Oosterlingen bestonden verschillen in
rechtspositie al waren die aanmerkelijk
kleiner dan die tussen Europeanen en
inlanders Wie de verschillen tussen
inlanders en vreemde Oosterlingen wil
benadrukken kan dus ook van een
driedeling spreken Zie bijvoorbeeld
Kleintjes {19)1 112-1 13) Ringeling
(1978 73) en Ellemers en Vaillant
(1985 13)
ΊΟ Zie Kleintjes (1911 112)
41 Zie voor deze juridische tweedeling
en de maatschappelijke betekenis
daarvan bijvoorbeeld Wertheim
(1991 367 e v) Kleintjes (1932 105120 en 191 I I 12-135) Zeijlemaker
(1938) Bootsma(l99l 26) en
Ellemers en Vaillant (1985 12 ev)
42 Artikel 12 van de nationaliteitswet
van 1892 bepaalde dat iedereen die
de staat van Nederlander niet bezat
vreemdeling was De volkenrechtelijke
positie van de inheemse bevolking na
1892 heeft in die tijd onder juristen
tot veel kritiek geleid Zie voor deze
kntiek vooral Van de Sande Bakhuyzen
(1900 25)
43 In 1903 stuurde het bestuur van
Nederlands-lndie een besluit naar de
consuls waann vooruitlopend op een
wettelijke regeling, het Nederlands
onderdaanschap van de inlanders en
de vreemde Oosterlingen werd
bevestigd en vastgelegd Zie Kleintjes
(1932 100)
44 Beide voorbeelden zijn ontleend
aan Van Sasse van IJsselt ( 1953 49-50)
Zie hierover ook Kollewijn ( 19471948 104) en Kleintjes (1932 100)
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noodzakelijk De Nederlands-Indische samenleving was een sterk
geraciahseerde en gesegregeerde samenleving De "color line", of
het "'гаь-cnterium"', was het fundament van de koloniale samen
leving waarop de gehele sociale, economische en politieke struc
37
tuur was gebaseerd De maatschappelijke en juridische verschil
len werden volgens Wertheim (1991 368) door het koloniale
establishment gerationaliseerd met het argument dat de verschillen
de bevolkingsgroepen verschillende (rechts)behoeften hadden
Om die reden zou niet naar gelijkheid hoeven te worden gestreefd
In 1854 werd het ras-criterium juridisch verankerd in de grond
38
wet voor Nederlands-lndie, het zogenaamde Regeringsreglement
Op basis van het Regeringsreglement werd de bevolking in Nederlands-Indie ingedeeld in twee juridische categorieën de Europeanen enerzijds en de inlanders (de inheemse bevolking) en met
inlanders gehjkgestelden (de 'vreemde Oosterlingen', voornamelijk Chinezen) anderzijds 3 9 Zowel de Europeanen als de inlanders hadden hun eigen privaatrecht (burgerlijk recht en handelsrecht) en publiek recht (staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht)
Daardoor manifesteerde zich een sterk geaccentueerd dualisme in
het bestuur, de rechtspraak en het belastingwezen 40 Hoewel in de
loop van de tijd de scherpste kantjes van dit dualisme werden
afgehaald, heeft de juridische tweedeling bestaan tot aan de
onafhankelijkheid van Indonesie in 1949 4 1
Volkenrechtelijk was de uitsluiting van de inheemse bevolking
van Nederlands-lndie in 1892 uiterst problematisch Nederland
had immers als koloniale machthebber in Nederlands-lndie een
deel van haar eigen onderdanen tot vreemdeling verklaard en
staatloos gemaakt 42 Blijkbaar betrof het hier een onbedoeld neveneffect, want in de praktijk bleef de Nederlandse regering de
inheemse bevolking na 1892 als Nederlands onderdaan beschouwen 4 3 Het ontbreken van een wettelijke regeling leidde na 1892
echter regelmatig tot problemen Zo konden Javaanse bedevaartgangers, die op weg naar Mekka regelmatig het slachtoffer werden
van criminele praktijken, onvoldoende geholpen worden door de
Nederlandse consulaten, omdat het buitenland hun Nederlands
onderdaanschap niet erkende In Nederlands-lndie zelf was er
vooral bezorgdheid over het herlevend nationalisme onder de
omvangrijke Chinese bevolkingsgroep De bemoeienissen van de
Chinese consuls met hun onderdanen in Nederlands-lndie konden
niet worden tegengegaan, omdat de Chinezen, die zoals gezegd
met de inlanders waren gelijkgesteld, geen Nederlands onderdaan
meer waren ^
Deze problemen vormden voor de Nederlandse regering in
1910 aanleiding om na een kleine twintig jaar de volkenrechtelijke
band van Nederland met de inheemse bevolking en de vreemde
Oosterlingen te herstellen In 1900 en 1903 waren hiertoe ook al
wetsontwerpen voorbereid, maar die ontwerpen sneuvelden, omdat de ministeries van Kolonien, Buitenlandse Zaken en Justitie
het onderling niet eens konden worden Het ontwerp van 1900,
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dat in een geheel nieuwe wet op het onderdaanschap van nietNederlanders voorzag, werd door het ministerie van Justitie en de
Raad van State te ruim gevonden Het ontwerp van 1903, dat in de
nationaliteitswet van 1892 alleen wilde regelen wie naast Nederlanders ook als Nederlandse onderdanen moesten worden beschouwd, werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken te
beperkt gevonden Uiteindelijk werd in 1910, met de nodige
aanpassingen, toch gekozen voor het ontwerp van 1900 45 Naast
de nationahteitswet van 1892 kwam er een aparte onderdaanschapswet voor de inheemse bevolking van Nederlands-Indie en
de vreemde Oosterlingen 4 6 Van een rehabilitatie m de zin dat hun
de Nederlandse nationaliteit werd teruggegeven, was overigens
geen sprake Zij werden weliswaar wettelijk weer als 'Nederlandse
onderdanen' beschouwd, maar niet als Nederlanders Het Nederlanderschap op grond van de wet van 1892 behoorde volgens
minister van Kolomen De Waal Malefijt (1909-1913) voorbehouden te blijven aan personen van Nederlandse origine
"Een Nederlander is nu eenmaal iets anders dan een Indiër,
ofschoon deze laatste daarom volstrekt niet minder is Het
zijn wel belden Nederlandsche onderdanen, maar ik geloof, dat een zeer oneigenlijke beteekenis aan het woord
Nederlander zou moeten worden gegeven, wanneer men
dat juist den meest geschikten naam zou achten om te
geven aan de bevolking van Nederlandsch-Indie " 47
In feite was het een herhaling van de opvatting zoals die door
Thorbecke in 1850 en I.evyssohn Norman in 1892 ook al was weergegeven Indiërs werden niet als leden van de Nederlandse natie
beschouwd en behoorden daarom de Nederlandse nationaliteit
niet te krijgen Nederlandse onderdanen waren ze gezien de Nederlandse heerschappij in Nederlands-Indie echter wel. Mannoury
(1954 65) zei het jaren later als volgt
45 Zie voor de geschiedenis van de
totstandkoming van de onderdaanschapswetvan 1910, ARA II,archief
WettendossiersJustitie.W242,lnvnr

"Men wilde tot uitdrukking brengen, dat Nederland voor
de Indonesiers het moederland van hun vaderland was,
maar men had er zeer uitdrukkelijk bezwaar tegen, dat het
hun vaderland 70U Zijn "

454

46 Ziedewetvan lOfebruarti 1910,
Stootsbtod 1910 nr 55 Zie over deze
wet en de voorgeschiedenis bijvoorbeeld Kollewi|n (1947 103-108) Van
Sasse van Ijsselt (1953 49-50) en
Kleintjes (1911 105-112 en 1932
°5)
47 Handelingen Tweede Kamer
1909-1910,22 december 1909,
ρ 1272

Het

S e v o l g w a s dat de 'inlanders' m 1910 niet het Nederlanderschap maar het 'Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders' kregen toebedeeld
De uitsluiting van het Nederlanderschap in 1892 en de toekenrung van het Nederlands onderdaanschap van met-Nederlanders
i n 191η hadden alleen betrekking op de bevolking van Nederlands-Indie De koloniale bevolking van Suriname en Curaçao
(later de Nederlandse Antillen) bleef na 1892 gewoon het
Nederlanderschap behouden Betekende dit, zoals Van de Sande
Bakhuyzen (1900 24) zich cynisch afvroeg, dat regering en
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parlement van mening waren dat er tussen Nederlanders en "de
boschnegers uit West-Indie" wèl "gemeenschap van recht en
volkswezen" bestond? Nee, die conclusie mag niet worden getrokken De reden dat de koloniale bevolking van Suriname en
Curaçao in 1892 niet werd uitgesloten, is allereerst dat een wettelijk onderscheid tussen Europeanen en inlanders daar niet bestond Dit maakte het juridisch onmogelijk om dit onderscheid op
eenvoudige wijze ook voor Suriname en Curaçao in de wet op te
nemen 48 Bovendien was de regering ten aanzien van Suriname en
de Nederlandse Antillen (nog) minder overtuigd van de noodzaak
van uitsluiting dan ten aanzien van Nederlands-Indie 49 Hierbij
moet worden bedacht dat Suriname en Curaçao een beperkt aantal
inwoners hadden, terwijl het aantal inwoners van NederlandsFndie dat van Nederland vele malen overtrof 50
De keuze voor het afstammingsbeginsel in 1892 had tot gevolg
dat de kinderen van de vele arbeidscontractanten die zich na 1892
vanuit Java en Bnts-Indie in Suriname en Curaçao vestigden, niet
meer het Nederlanderschap verkregen De onderdaanschapswet
van 1910 beperkte zich tot Nederlands-Indie, zodat de nakomelingen van deze immigranten ook niet in aanmerking kwamen voor
het Nederlands onderdaanschap voor niet-Nederlanders Het aantal staatlozen nam hierdoor fors toe Ten behoeve van deze
staatlozen werd in 1927 besloten de onderdaanschapswet van
1910 ook op de bevolking van Suriname en Curaçao te betrekken 51 Het besluit werd overigens voor een belangrijk deel ingegeven door de behoefte van Sur name aan arbeiders en de
daarmee samenhangende politieke wil om immigranten en hun
nakomelingen aan Suriname te binden Verlening van het Nederlands onderdaanschap werd hiervoor als een middel gezien.
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48 Zie hierover ook minister van
Justitie Smidt, Handelingen Tweede
Kamer, 1892-1893,20 oktober ΙΘ92,
ρ 161
49 Zo verklaart minister van Justitie
Smidt dat voor de uitoefening van het
kiesrecht in Suriname niet het
Nederlanderschap maar het
ingezetenschap was vereist
(Handelingen Tweede Kamer,
1892-1893,20 oktober 1892, ρ 161 )
50 Zie Femandes Mendes ( 1981 638)
51 Wet van 10 juni 1927, Staatsblad,
1927, nr 175

Eén van de kenmerken van nationaliteitswetgevmg waarbij territoriale criteria als aanknopingspunt voor de verkrijging van de
nationaliteit bij geboorte worden gehanteerd, is dat ook kinderen
van vreemdelingen op eenvoudige wijze de nationaliteit verkrijgen Nationahteitsverkrijging op basis van afstamming mist een
dergelijke insluitende werking. De keuze voor het afstammingsbeginsel in 1892 heeft dan ook tot gevolg dat het voor vreemdelingen, of beter voor hun nageslacht, veel moeilijker wordt Nederlander te worden
Voor automatische verkrijging van het Nederlanderschap bij
geboorte komen nog maar weinig kinderen van vreemdelingen in
aanmerking Het betreft alleen kinderen van de derde generatie
die bij geboorte níet de nationaliteit van de ouders verkrijgen Het
gaat daarbij om een kleine groep De meeste kinderen van in
Nederland wonende vreemdelingen, voornamelijk kinderen van
Duitsers en Belgen, krijgen bij geboorte door afstamming de
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52 Zie de artikelen 5 en 6 van de
nationaliteitswet van 1892
53 Artikel 3 van de nationaliteitswet
van 1892
Nederlanderschap door
naturalisatie wordt verkregen door
het in werking treden der wet waarbi|
ZIJ verleend wordt
Voor elke naturalisatie is aan s lands
kas verschuldigd honderd gulden
Bi| het verzoek om naturalisatie legt
de verzoeker het bewijs over
I ° dat hij meerderjarig is in den zin
der Nederlandsche wet
2° dat hij het Nederlanderschap
verloren heeft of dat hij gedurende de
laatste vijf jaren zijne woonplaats of
zijn hoofdverblijf in het Rijk of zijne
kolomen of bezittingen in andere
werelddeelen gehad heeft,
3° dat hi| bij een ontvanger der
registratie eene som van honderd
gulden heeft gestort
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nationaliteit van hun ouders Deze kinderen zijn voor de verkrij
ging van het Nederlanderschap na 1892 dan ook net als hun
ouders op naturalisatie aangewezen ZIJ kunnen als zij meerder
jarig worden zelfstandig een verzoek indienen Indien hun vader
echter wordt genaturaliseerd als zij nog minderjarig zijn, worden
zij automatisch meegenaturaliseerd' Ook gehuwde vrouwen wor
den door naturalisatie van hun man automatisch Nederlander S 2
Deze mede-naturalisatie van minderjarige kinderen en gehuwde
vrouwen is een uitvloeisel van de keuze om 'eenheid van nationa
liteit m het gezin te bewerkstelligen Voor die gezinsnaturahsatie
was, zoals hiervoor bleek, in 1889 in de Tweede Kamer gepleit
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NATURALISATIE IN DF WET VAN 1892
VOORWAARDEN FN PROCFDURF

Als de nationaliteitswet van 1892 met betrekking tot de voorwaar
den voor naturalisatie en de procedure wordt vergeleken met de
wet van 1850, zijn er zowel overeenkomsten als verschillen te
constateren 5 3
Naturalisatie is voortaan een feit, als de wet waarbij het Neder
landerschap wordt verleend in werking treedt De fase van de
uitreiking en aanneming van de brieven van naturalisatie, door
Indien de verzoeker tot een ander
de regering "noodeloos en zelfs ondoelmatig" genoemd, is verval
land behoort kan van hem de
len 5 4 In de wet van 1850 was in de uitreiking van brieven van
overlegging gevorderd worden van
naturalisatie voorzien om de betaling voor naturalisatie veilig te
een bewijs dat de wetgeving van dat
stellen In de nationaliteitswet van 1892 is de betaling in de wet
land geen beletsel tegen zijne
zelf geregeld
naturalisatie in Nederland oplevert
Tijdens de behandeling van de wet is weer volop gedebatteerd
Ingeval de naturalisatie niet verleend
over de hoogte van het bedrag In het wetsontwerp heeft de
wordt wordt de gestorte som aan
den verzoeker teruggegeven
regering een bedrag van honderd gulden voorgesteld, een kleine
tien gulden meer dan wat naturalisatie op dat moment kost
Naast de gewone naturalisatie kende
Sommige kamerleden pleiten "in het belang van minvermogen
de nationaliteitswet van 1892 evenals
den ' voor een laag bedrag, anderen zijn voor een hoog bedrag om
de nationaliteitswet van 1850 een
naturalisatie-aanvragen van geheel onbemiddelden, waarbij de
ere naturalisatie (artikel 4) In de bijna
staat geen belang heeft, te voorkomen ' 5 5 Minister van Justitie
honderd jaar dat de wet van kracht is
geweest (1893 1985) is hiervan
Smidt ziet geen aanleiding het voorstel van de regering te wijzi
slechts dne keer gebruik gemaakt Het
gen, maar verklaart ook dat de regering zich niet zal verzetten, als
betrof de echtgenoten van de
de Kamer anders besluit Het vaststellen van het bedrag is volgens
Koninginnen Wilhelmina, Juliana en
hem hoofdzakelijk een "zaak van gevoel" en een groot belang zou
Beatrix
er niet mee gemoeid zijn 5 б Fen amendement om het bedrag tot
54 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer vijftig gulden te verlagen wordt vervolgens met 35 tegen 16
stemmen verworpen Naturalisatie kost, overeenkomstig het voor
1891 1892 130 nr3 ρ S
stel van de regering, voortaan honderd gulden Als het verzoek
55 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
wordt afgewezen, krijgt de verzoeker zijn geld terug
1891 1892 130 nr4 ρ II

56 Hondelmgen Tweede Kamer
1892 1893 18 oktober 1892 ρ 127
57 In 1901 werd de meerderjarige
leeftijd verlaagd van 23 tot 21 jaar

Naast het betalingsvereiste worden nog enkele andere voor
waarden in de wet opgenomen Allereerst moet de verzoeker
meerderjarig zijn 5 7 Hiernaast moet de verzoeker vijf jaar vooraf
gaande aan het verzoek in Nederland of de kolomen hebben
gewoond De termijn is ten opzichte van de wet van 1850 met éen
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jaar verkort om, aldu.s de regering, beter bi| de meeste buitenland
se nationahteitswetten aan te sluiten Fen verklaring dat de verzoeker het voornemen heeft in Nederland te blijven wonen, wordt
door de regering niet langer nodig geacht Dit voornemen blijkt
volgens haar voldoende uit de indiening van het verzoek
Het vereiste dat verzoekers vijf jaar voorafgaande aan het
verzoek in Nederland moeten hebben gewoond, geldt niet voor
oud-Nederlanders De regering vindt dit in hun geval overbodig
"( ) waar het betreft personen, die hun Nederlanderschap
hebben verloren, somtijds ten gevolge van tijdelijke, voor
hen overwegende redenen, maar die niettemin in zin en
wezen Nederlanders bleven, kan het hard zijn, een langdurigen termijn te vorderen Ook onnoodig, omdat zij
dikwerf hier meer bekend en te huis zijn, dan zij die hier
van elders zich vestigden " 5 8
De indiening van het verzoek is in het geval van oud-Neder
landers voor de regering voldoende om te veronderstellen dat de
gewenste loyahteits- en nationaliteitsgevoelens nog aanwezig zijn
De extra garantie in de vorm van het vereiste van vijf jaar verblijf
59
58 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,in Nederland is voor hen niet nodig
In
het
vorige
hoofdstuk
bleek
dat
naturalisatie vanaf I860 in de
1891-1892, 130 nr5,p 24
praktijk alleen plaatsvond, als de verzoeker afstand deed van zijn
59 In 1936 werd dit vereiste voor nog
oorspronkelijke nationaliteit Deze voorwaarde wordt in 1892 in
een tweede groep buiten werking
de wet opgenomen 6 o Hoewel de wettelijke bepaling de vrijheid
gesteld (Staatsblad, 1936 nr209) Het
laat om het verzoek om een bewijs van afstand achterwege te
ging om personen die in Nederland
laten, wordt de 'afstandseis' in de praktijk na 1892 strikt toe
waren geboren uit ouders zonder of
gepast 6 l De opvatting dat "niemand twee heeren (kan) dienen",
met een onbekende nationaliteit De
wijziging hield verband met de
zoals minister van Justitie Van Schalk (1933-1937) het in 1935 zegt,
ondertekening van het Haagse
is hiervoor een belangrijke reden Ook als de regering van het
Nationaliteitsverdrag van 1930
land van herkomst niet wil meewerken om een verzoeker uit het
(Staatsblad 1937, nr 17) waarin het
staatsverband te ontslaan, zoals bij Russische joden in het begin
voorkomen en beperken van
van twintigste eeuw, is de Nederlandse regering niet bereid natu
staatloosheid en dubbele nationaliteit
ralisatie te verlenen 6 2 De afstandseis is overigens vooral een
een belangrijke plaats innam
belemmering voor vreemdelingen die hun dienstplicht in hun land
van herkomst niet hebben vervuld Zo hebben Poolse dienstplich
60 Zie artikel 3 lid 4 van de
nationahteitswet van 1892
tigen voor naturalisatie speciale toestemming nodig van de minis
ter van Oorlog van Polen б з Belgische dienstplichtigen worden pas
61 Zie hierover Bijlagen Handelingen
genaturaliseerd na overlegging van een machtiging van de Belgi
Tweede Kamer, 1908-1909. Bijlage A, IV,
64
sche Koning
nr 14 ρ 6
62 Zie Handelingen Tweede Kamer,
1908-1909 25 november 1908, ρ 721
en 26 november 1908, ρ 730
63 Zie bijlagen Hondehngen Eerste
Kamer. 1921 -1922, IV ρ 749
64 Zie Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1927-1928 IV, nr 11 ρ 9

Anders dan de afstandseis worden de vereisten van een 'goed
zedelijk en maatschappelijk gedrag' en 'voldoende middelen van
bestaan' niet in de wet opgenomen In de naturahsatiepraktijk
blijven ze echter onverminderd hun rol vervullen De nationahteitswet van 1892 heeft de eerste tien jaar na de inwerkingtre
ding overigens nauwelijks gevolgen voor de naturahsatiepraktijk
Het aantal naturalisaties blijft klein Het beleid en het ambtelijk
onderzoek worden ongewijzigd voortgezet. Ook de parlementaire
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aandacht voor naturalisatie blijft gering Dit verandert echter na
1903 als de naturalisatie van oud-Nederlanders op de politieke
agenda komt

Naturalisatie van oud-Nederlanders na 1903
In de nationaliteitswet van 1850 was bepaald dat het Nederlanderschap werd verloren door een verblijf van vijf jaar in het buitenland met het 'kennelijk oogmerk om niet in het Koninkrijk terug
te keren In 1892 werd deze verliesbepaling gewijzigd De praktijk had volgens de regering uitgewezen dat vrijwel nooit kan
worden bewezen dat iemand de bedoeling heeft niet meer terug
te keren Dit had tot gevolg dat ook diegenen Nederlander blijven
die geen ' zonen van t vaderland ' meer zijn of willen zijn
Hiermee zou het algemeen landsbelang niet zijn gediend

65 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1891 1892 130 nr5 ρ 19
66 Artikel 7 onder 5 van de
nationaliteitswet van 1892
Nederlanderschap wordt verloren
door behalve ter zake van s lands
dienst woonplaats te hebben buiten
het Rijk en zijne koloniën of
bezittingen in andere werelddeelen
gedurende tien achtereenvolgende
jaren tenzij de afwezige vóór het
verstaken van dien termi|n aan den
burgemeester of het hoofd van het
plaatselijk bestuur zijner laatste
woonplaats in het Rijk of zijne
koloniën of bezittingen in andere
werelddeelen of aan den
Nederlandschen gezant of een
Nederlandschen consulainen
ambtenaar in het land waar hij woont
kennis geve dat hij Nederlander
wenscht te blijven
Van den dag waarop die
kennisgeving ontvangen is begint de
tienjange termijn opnieuw te loopen
Ten opzichte van minderingen
begint de tienjarige termijn te loopen
met den dag hunner meerderjarigheid
in den zin der Nederlandsche wet

Indien ZIJ, na ettelijke jaren hunne krachten uitsluitend
aan den vreemde gewijd en hunne belangen met het
buitenland vereenzelvigd te hebben, in moeilijkheid of
verval geraken, gaat het niet aan hen zelve of het vreemde
land in de wettelijke gelegenheid te stellen, op ons een
beroep te doen en Nederland goed genoeg te achten om
als beschermende mogendheid of als toevluchtsoord te
dienen van reeds lang werkelijk afgesneden leden, die
elders hunne beste levensjaren hebben besteed en verbruikt en daarna er niet langer gewenscht worden ' 6 5

Om de bewijsproblemen onder de oude wet te vervangen, werd
het verlies van het Nederlanderschap, zoals de regering het zegt,
afhankelijk gesteld van 'uitwendig waarneembare feiten en handelingen' Nederlanders verloren voortaan hun Nederlanderschap
na een verblijf van tien jaar in het buitenland, tenzij zij bij de
burgemeester van de laatste woonplaats in Nederland of bij een
Nederlands consulaat verklaarden Nederlander te willen blijven ^
Op 1 juli 1903 is het tien jaar geleden dat de wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap in werking is getreden
Op die datum is ook de termijn van tien jaar verstreken, waarbinnen in het buitenland wonende Nederlanders die prijs stellen
op hun Nederlanderschap, hadden moeten verklaren Nederlander
te willen blijven Waar in 1892 door leden van de Tweede Kamer
echter al voor was gewaarschuwd heeft plaatsgevonden Vele
Nederlanders in het buitenland zijn vergeten de verklaring af te
leggen of blijken niet van de verplichting op de hoogte te zijn
geweest Hierdoor hebben zij hun Nederlanderschap verloren
Het verlies van het Nederlanderschap leidt na 1903 tot veel
ontsteltenis en verontwaardiging bij in het buitenland wonende
Nederlanders Vanuit het buitenland worden vele brieven naar de
Tweede Kamer, de minister van Justitie en de Koningin gestuurd
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waarin staatloos geworden Nederlanders hun beklag doen over
het feit dat zi) tegen hun wil het Nederlanderschap hebben
й7
verloren Ook verschijnen vele ingezonden brieven en artikelen
in dagbladen en vooraanstaande juridische tijdschriften zoals De
Gemeente-Stem en het Weekblad van het Recht De Nederlandse
Kamer van Koophandel in Londen, die zich evenals andere in het
buitenland gevestigde Kamers van Koophandel steeds heeft ge
keerd tegen de verliesbepaling, publiceert in 1907 zelfs een boekje
van alle klachten en brieven over de verliesbepaling In het
voorwoord spreekt voorzitter Stoop de hoop uit dat het boekje
ertoe zal bijdragen dat de ernst wordt ingezien van "het onge
motiveerde verlies" van de nationaliteit van Nederlanders ^
Aanvankelijk wil de Nederlandse regering, daarbij gesteund
door een deel van de Tweede Kamer, van geen kritiek weten
Tijdens de behandeling van de Justitiebegroting voor 1904 in de
Tweede Kamer wijst minister van Justitie Loeff (1901-1905) erop
dat aan de verplichting om de verklaring af te leggen meerdere
malen publiciteit is gegeven in het buitenland Hij acht het boven
dien uitgesloten dat degenen die daadwerkelijk prijs stellen op het
Nederlanderschap, de verklaring vergeten af te leggen In het naar
67 Een aantal van deze brieven
zijn idee zeer onwaarschijnlijk geval dat dit "een goed Neder
bevindt zich m de archieven van het
lander" toch zou overkomen, kan "met opoffenng van een betrek
ministerie van Justitie (ARA I! archief
kelijk luttel bedrag" het Nederlanderschap door naturalisatie wor
Wetten dossiers Justitie,
dossiernummer W 182, Invnrs 267 en
den teruggekregen ®
268)
Een jaar later weet het Tweede-Kamerlid Drucker (VrijzinnigDemocratische Bond) de minister er echter van te overtuigen dat
68 Kamer van Koophandel te Londen
het bedrag van honderd gulden voor sommige Nederlanders wel
( 1907) Een exemplaar van het boekje
degelijk een bezwaar kan zijn om een naturalisatieverzoek in te
bevindt zich in de archieven van het
mmistene van Justitie (ARA II, archief
dienen 7 0 Drucker weet zich gesteund door de Nederlandse Kamer
Wettendossiers Justitie
van Koophandel in Londen die er op gewezen had dat juist
dossiernummerW IB2 Invnr268 Ie
onbemiddelde Nederlanders werden getroffen Ook De Beaufort
map 1907 1909)
(1904 4), oud-minister van Buitenlandse Zaken en als kamerlid
69 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,nauw betrokken bij de totstandkoming van de wet van 1892, had
in het Weekblad van het Recht betoogd dat betaling van honderd
1903-1904 IV, nr 15, pp 27-28
gulden "voor niemand een onverschillige zaak" zou zijn Minister
70 Handelingen Tweede Kamer.
Loeff erkent bij nader inzien dan ook dat de betaling, zeker waar
1904-1905, 15 november 1904, ρ 100
het "minder bemiddelden" betreft, inderdaad een "groóte hard71 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,heid" kan zijn en zegt toe de gedupeerde oud-Nederlanders
1904-1905, IV nr 15, ρ 19 Zie ook
kosteloos te naturaliseren 71
Handelingen Tweede Kamer,
In 1907 wordt de wet uiteindelijk gewijzigd 7 2 Alle Nederlan1904-1905,20 december 1904, ρ 874
ders die verzuimen tijdig de verklaring tot behoud van hun
Nederlanderschap af te leggen, kunnen op verzoek kosteloos
72 Wet van 8 juli 1907, Staatsblad.
worden genaturaliseerd Van die mogelijkheid kan slechts één
І907.ПГ 177
keer gebruik worden gemaakt De wetswijziging heeft een sterke
73 Het aantal is vastgesteld door
stijging van het aantal naturalisaties tot gevolg In twee en een half
telling van de in de Staatsbladen
jaar, van begin 1908 tot en met juli 1910, krijgen 1 173 oudgepubliceerde naturalisatiewetten Het
Nederlanders hun Nederlanderschap door kosteloze naturalisatie
aantal kosteloze naturalisaties bedroeg
terug 7 3 Dit is evenveel als het aantal in Nederland wonende
in 1908, 1909 en 1910 respectievelijk
vreemdelingen dat tussen 1850 en 1890 werd genaturaliseerd
531,471 en 171
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De kritiek op de verliesbepaling duurt ook na de wetswijziging
voort Het fundamentele bezwaar dat de nationaliteit van Neder
74
landers tegen hun wil wordt afgenomen, blijft immers bestaan
Als in 1908 het kabinet-Heemskerk (1908-1913) aantreedt, blijkt de
nieuwe minister van Justitie Nelissen (1908-1910) dit bezwaar te
delen Hl) is van mening dat de verliesbepaling "tal van zonen
(afstoot), die door hunnen handels- en ondernemingsgeest in het
75
buitenland den Nederlandschen naam alle eer aandoen" Mis
schien dat aan deze opvatting ook pragmatische argumenten in
verband met de administratieve rompslomp en kosten van het
relatief grote aantal naturalisaties ten grondslag hebben gelegen
7б
In elk geval wordt de wet in 1910 opnieuw gewijzigd Nederlan
ders die in Nederland of in de kolomen zijn geboren, verliezen
niet langer hun Nederlanderschap door het enkele feit van tien
jaar verblijf in het buitenland Degenen onder hen die het Neder
landerschap hebben verloren op grond van de oude bepaling en
niet al door naturalisatie opnieuw Nederlander zijn geworden,
krijgen hun Nederlanderschap automatisch terug Een soort collec
tieve naturalisatie, zoals Mannoury (1954 117) het later zou noe
men Voor de Nederlanders die niet in Nederland of in de
kolomen zijn geboren, vooral voor de kinderen van de staatloos
geworden Nederlanders, verandert er niets De regering vindt de
tienjaarlijkse verplichting voor hen nog steeds een nuttig middel
om de gehechtheid aan Nederland, en daarmee het legitieme bezit
van het Nederlanderschap, te toetsen
"Immers al moge bij verblijf in den vreemde in het eerste
geslacht het nationaliteitsgevoel krachtig, de gehechtheid
aan den geboortegrond innig blijven, volgende geslachten,
in den vreemde geboren en opgevoed, zullen voor Neder
land niet zoveel meer blijven gevoelen ' , 7 7
Voor in het buitenland wonende kinderen van staatloos geworden
Nederlanders blijft de in 1907 gecreëerde mogelijkheid van kosteloze naturalisatie bestaan De opvatting dat het indienen van een
verzoek een indicatie is voor de veronderstelling dat het gevoel
van gehechtheid bij oud-Nederlanders toch nog aanwezig is, is
ook nu de rechtvaardiging voor kosteloze naturalisatie Dit betekent overigens niet dat de naturalisatie van het in het buitenland
geboren en getogen nageslacht van oud-Nederlanders steeds zonder slag of stoot door het parlement is aanvaard Vooral tijdens de
74 Zie hierover Rutgers ( 1910) en
Dómela Nieuwenhuis ( 1908)
Eerste Wereldoorlog en in de jaren dertig is diverse keren kritiek
uitgeoefend op de naturalisatie van deze personen Het zou bij de
75 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
meesten van hen niet gaan om leden van de Nederlandse natie,
1909-1910 199 nr3,p I
maar om "schijn-Nederlanders" of "naam-Nederlanders", zoals zij
76 Wet van 15 Juli 1910, Staatsblod,
in 1917 door het Tweede-Kamerlid Van Hamel (Liberale Unie)
1910. ΠΓ2Ι6
worden genoemd Veel van deze voornamelijk in Duitsland ge77 bijlagen Handelingen Tweede Kamerboren en getogen "schijn-Nederlanders" zouden zich nooit iets aan
Nederland gelegen hebben laten liggen, nooit enige blijk van
1909-1910 I99,nr3 ρ 2
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78 Hondeingen Tweede Kamer
I9I6-I9I7 I8juh 1917 ρ 57
79 Zie voor de kritiek op de
naturalisatie van oud-Nederlanders
bijvoorbeeld bijlogen Handelingen
Tweede Kamer 191 é-1917 338 nr 40,
ρ 9 en 425, nr 84, ρ 19 bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1917-1918,281 nr 65, Bi/togen
Handelingen Eerste Kamer 1933,219
e ν nr 23 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1934-1935 165 e ν nr 41 en
335 ev nr 107 en Handelingen Eerste
Kamer 1935-1936 18 december 1935,
ρ 175 en 22 april 1936, pp 662-663
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Nederlands gevoel hebben gegeven en alleen vanwege de econo
mische en politieke omstandigheden in hun geboorteland het
78
Nederlanderschap hebben aangevraagd Deze kamerleden voe
len zich gesterkt door het feit dat veel van de genaturahseerden de
79
Nederlandse taal niet beheersen
De regering is van mening dat de kennis van de Nederlandse
taal voor in het buitenland wonende oud-Nederlanders echter
geen goede maatstaf is voor de emotionele verbondenheid met
Nederland Het zou er toe leiden dat alleen de rijkere oud-Neder
landers voor wie het mogelijk is Nederlands taalonderwijs in het
m
buitenland te betalen, kunnen worden genaturaliseerd Afgezien
van dit principiële bezwaar zijn er ook praktische problemen om
de kennis van het Nederlands en de emotionele betrokkenheid
met Nederland in het algemeen te toetsen Niet alleen zijn er in het
buitenland onvoldoende ambtenaren om een even uitgebreid
onderzoek naar de verzoeker in te stellen als in Nederland, maar
bovendien spreekt het personeel van de Nederlandse consulaten,
die over de verzoeken adviseren, vaak zelf geen of gebrekkig
Nederlands Het ambtelijk onderzoek in het buitenland beperkt
zich daarom lange tijd tot het invullen van een summier standaardformulier met vier vragen over het verlies van het Nederlanderschap, het beroep, de middelen van bestaan en het maatschappelijk gedrag (zie bijlage IVa) 81 In 1938 wordt de vragenlijst op
aandringen van de Tweede Kamer uitgebreid (zie bijlage IVb) 8 2

Het feit dat de regering bij in het buitenland wonende oudNederlanders genoegen neemt met een beperkt ambtelijk onderzoek, heeft niet alleen administratief-technische redenen Zo
meent de regering dat de aanwezigheid van "een kolonisatie van
Nederlanders" in het buitenland een zekere garantie biedt dat de
Nederlandse belangen in het buitenland zullen worden behar80 Zie bijvoorbeeld bijlagen
tigd 83 Maar er is nog een andere en misschien wel belangrijkere
Handelingen Tweede Kamer,
reden Nederland heeft in 1904 met Duitsland een verdrag geslo1916-1917,338. nr4l ρ II en 425 nr
ten, het Vestigingsverdrag, op basis waarvan hun onderdanen op
85 ρ 20
eikaars grondgebied kunnen wonen en werken voor zover ZIJ
BI Zie over deze summiere vragenlijst
geen gevaar voor de openbare orde opleveren en over voldoende
bijlogen Hondehngen Eerste Komer
middelen van bestaan beschikken 84 Staatloos geworden Neder1934-1935,207 e v, nr 91a en Bijlagen
landers en Duitsers hebben dit recht niet en lopen ten gevolge
Handelingen Eerste Kamer, 1935-1936,
daarvan
kans om uitgezet te worden Daarbij is van belang dat in
25 nr 18a
het verdrag uitdrukkelijk is bepaald dat beide landen in het geval
82 Bijlagen Handelingen Tweede Komer,van uitzetting behalve onderdanen ook oud-onderdanen zullen
1938-1939 nr226ev nr5
toelaten Gezien deze verplichting wil de Nederlandse regering
voorkomen dat het weigeren van naturalisatie aan staatloos ge83 Zie bijvoorbeeld bijlagen
worden oud-Nederlanders in Duitsland hun uitzetting naar NederHandelingen Tweede Kamer,
land bevordert Het zou immers betekenen dat deze oud1913-1914 293 nr 17 Handelingen
Tweede Kamer. 1917, 18 juli 1917, ρ 60 Nederlanders, die grotendeels tot de "arbeidende klasse" behoren,
hun bestaan in Duitsland zouden verhezen en in Nederland als
en 29 december 1916, ρ 152
"armlastigen" zouden moeten worden onderhouden Die vrees
84 Dit verdrag is gesloten op 17
neemt vooral na de Eerste Wereldoorlog toe, als het ook Nederdecember 1904. Staatsblad, I906,nr
land economisch niet meer voor de wind gaat en de werkloosheid
279 Zie vooral de artikelen 1.2 en 6
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toeneemt Het economische belang om deze oud-Nederlanders
in Duitsland te houden, is voor de Nederlandse regering dan ook
waarschijnlijk een belangrijkere reden geweest om hen kosteloos
te naturaliseren dan de opvatting dat het hier om leden van de
Nederlandse natie zou gaan Tussen 19Ю en 1940 worden ruim
vierduizend in het buitenland wonende oud-Nederlanders genatu
raliseerd Dit is een derde van het totaal aantal genaturaliseerden
in die periode

De Eerste Wereldoorlog e n de gevolgen
v o o r de naturalisatiepraktijk
Als in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, komt ook de natura
lisatie van in Nederland wonende vreemdelingen in de politieke
belangstelling te staan Find 1914 schrijft minister van Justitie Ort
(1913-1918) aan de Tweede Kamer dat het aantal binnengekomen
naturalisatieverzoeken sinds het begin van de oorlog aanmerkelijk
groter is dan normaal Volgens hem vormt de vrees voor uitzetting
een belangrijke verklaring сюг deze stijging De oorlog heeft er,
aldus de minister, toe geleid dat "thans met bijzondere zorg
(wordt) overwogen, of tegen eene gevraagde naturalisatie be
zwaar bestaat met het oog op de veiligheid van den Staat' 8 6 Voor
1935 1936 25 пгІ8а83 пгЗІаеп
het overige ziet hij echter geen aanleiding om in belangrijke mate
335 nr 107а. Handelingen Eerste
af te wijken van het tot dan toe gevoerde beleid HIJ is van mening
Kamer 1935 1936 18 december 1935
' dat het in het algemeen in het belang van de Staat moet worden
ρ 175 23 april 1936 p 664 en 29 juli
geacht,
dat personen, die zich duurzaam hier te lande hebben
1936 p 812
gevestigd en zich hier een bestaan hebben verworven, ook de
86 Bijlagen Handelingen Tweede KamerNederlandse nationaliteit deelachtig worden 8 7 Daarom kan natu
1914 1915 221 nr35 ρ II
ralisatie ook in deze tijd van oorlog 'met vrijgevig, schoon voor
zichtig vertrouwen" worden verleend
87 Idem Dezelfde opvatting werd in

85 Zie over de relatie tussen het
naturalisatiebeleid en het
Vestigingsverdrag Handelingen Eerste
Kamer 1917 1918 II |anuan 1918 ρ
129 Zie ook Bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1913 1914 293 nr 17
Handelingen Tweede Kamer 1917 18
juli 1917 ρ 60 Bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1921 1922 276 nr4l
Bijlagen Handelingen Eerste Kamer

1907 ook door de toenmalige minister
van Justitie Van Raalte ( 1905 1908)
verwoord Volgens hem was het
landsbelang ongetwijfeld gebaat door
de naturalisatie ( ) van rustige en
arbeidzame vreemdelingen die hier te
lande een middel van bestaan hebben
gevonden en het middelpunt hunner
belangen hebben gevestigd (Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer

Vooralsnog lijkt de regering echter meer voorzichtig dan vrij
gevig te zijn In 1915 worden slechts 23 personen genaturaliseerd,
een aantal dat sinds 1872 niet zo klein is geweest Niettemin meent
een aantal leden van de Tweede Kamer eind 1915, als weer eens
enkele naturahsatievoorstellen worden ingediend, dat de regering
nog restrictiever moet zijn Sommige kamerleden vinden zelfs dat
er helemaal geen naturalisatie moet plaatsvinden zolang de oorlog
voortduurt Hiertegenover staan anderen die een ruimhartiger
beleid bepleiten Zij zien niet waarom de oorlog een reden moet
zijn om de vele ingediende verzoeken af te wijzen of terzijde te
1908 1909 IV nr 14 ρ 4)
leggen "Я De verdeeldheid in de Kamer is voor de minister van
88 Zie voor de verschillende reacties
Justitie begin 1916 aanleiding om een beleidsdebat voor te stellen
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
om tot een duidelijke uitspraak te komen over het te voeren
1915 1916 I97nr54
naturalisatiebeleid "in deze buitengewone tijdsomstandigheden ' 8 i >
89 Bijlogen Handelingen Tweede KamerDit debat vindt op 18 mei 1916 plaats 9°
1915 1916 I97nr55 ρ 16
90 Handelingen Tweede Kamer 18 mei
1916 1915 1916 pp 1962 1984

De Unie-Liberalen Van Doorn en Van Hamel, de Vrij Liberalen
De Beaufort en Ter Spill en de antirevolutionair Beumer oefenen
forse kritiek uit op het naturalisatiebeleid Ze verwijten de minister
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dat hij bij de beoordeling van een naturalisatieverzoek weliswaar
diverse criteria hanteert, maar voorbij gaat aan het belangrijkste
criterium, de gevoelsmatige verbondenheid met Nederland Het
Nederlanderschap wordt verleend zonder dat vaststaat of de ver
zoekers, zoals Van Doorn het uitdrukt, "met hart en ziel aan de
Nederlandse gemeenschap verknocht zijn" 9 1 Uit de ambtelijke
adviezen, waarin de diverse autoriteiten hoofdzakelijk aan elkaar
refereren en waarin standaarduitdrukkingen als 'tegen inwilliging
van het verzoek bestaat geen bezwaar' de overhand hebben,
worden zij niets wijzer Voor zover in de verzoeken zelf op de
motieven voor naturalisatie wordt ingegaan, hebben deze kamer
leden de indruk dat deze aspirant-Nederlanders in hun gemoed
eerder niet dan wel Nederlander zijn. In vrijwel alle gevallen is
eigen belang volgens hen de reden van het verzoek Met name
angst voor uitzetting zou een belangrijke verklaring voor de
toename van het aantal verzoeken zijn

91 Idem ρ 1963
92 Idem, ρ 1966
93 Idem, ρ 1973
94 Ook in het debat werd hierop
gewezen Zo haalde Van Doorn (p
1962) voorbeelden aan waarbij in
Engeland genaturaliseerden in hoge
ambten moesten opstappen, omdat
aan hun loyaliteit werd getwijfeld
Beumer (p 1966) wees erop dat in
Australie iedereen van Duitse ongme,
genaturaliseerd of niet van de
aankoop van aandelen was uitgesloten
Verder zou in Nieuw Zuid-Wales een
wetsontwerp zijn aangenomen waarbij
genaturaliseerde onderdanen uit
oorlogvoerende landen van hun
burgerrechten waren beroofd, zolang
de oorlog voortduurde In Frankrijk
was besloten de regering te machtigen
om naturahsatiebesluiten in te trekken

Tegen naturalisatie van vreemdelingen die niet met hart en ziel
aan de Nederlandse gemeenschap zijn verknocht, bestaan volgens
deze kamerleden zowel praktische als ideologische bezwaren Het
belangrijkste praktische bezwaar is dat genaturaliseerde vreemde
lingen niet meer kunnen worden uitgezet Voor Beumer ligt hier
zelfs de "kern van de quaestie" 9 2 Hij verwijt de minister met zijn
welwillend en goedhartig beleid de bevoegdheid tot uitzetting
eenvoudig overboord te zetten Het belang van de staat om
ongewenste vreemdelingen de grens over te zetten behoort vol
gens Beumer boven het persoonlijk belang van de verzoeker te
gaan Het verlies van de mogelijkheid tot uitzetting is ook voor
Van Hamel een belangrijk bezwaar, maar zijn hoofdbezwaar ligt
daar naar zijn zeggen niet Belangrijker vindt hij dat het gemis van
het nationaliteitsgevoel bij genaturaliseerden, het "gevoel van de
saamhorigheid der volksgenooten", de waarde van de Nederland
se nationaliteit vermindert 9 3 Hij beroept zich daarbij op Struycken
(1916 183-186), voormalig hoogleraar staatsrecht en lid van de
Raad van State, die kort voor het beleidsdebat er voor had
gewaarschuwd dat het ontbreken van de "natuurlijke grondslag
voor naturalisatie", "het nationale gevoel", tot "denationalisatie van
de bevolking" leidt De ervaring in de oorlogvoerende landen had
volgens Struycken geleerd dat voor veel genaturaliseerden het
conflict was gerezen tussen "hun wettelijken plicht van trouw en
aanhankelijkheid aan het nieuw gekozen vaderland en den na
tuurlijken drang van hun nationaal gevoel, dat hen dnjft, het belang
van hun oorspronkelijk vaderland te stellen boven alles" De vrees en
liet inzicht dat op de loyaliteit van een deel van deze staatsburgers niet
volledig kon worden vertrouwd, had in het buitenland de afgelopen
tijd diverse keren tot maatregelen tegen genaturaliseerden aanleiding
gegeven 9 4
De tegenstanders van het beleid dragen tijdens het debat enkele
voorstellen aan om te voorkomen dat vreemdelingen worden
genaturaliseerd, die zich niet of onvoldoende met Nederland
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verbonden voelen Het meest vergaande voorstel is om, afgezien
van oud-Nederlanders en in Nederland geboren en opgegroeide
kinderen van vreemdelingen (de tweede generatie), helemaal
geen naturalisatie meer te verlenen zolang de oorlog voortduurt
Hiernaast wordt voorgesteld het ambtelijk onderzoek zodanig te
verbeteren dat met meer zekerheid komt vast te staan dat alleen
verzoekers worden genaturaliseerd die met hart en ziel aan de
Nederlandse gemeenschap zijn verknocht In dit verband wordt de
minister tevens verzocht de ontwerpen die tot het debat hebben
geleid, in te trekken om ze eerst aan een intensiever onderzoek te
onderwerpen De vraag naar het motief voor het naturalisatieverzoek zou in een dergelijk onderzoek op de voorgrond dienen
te staan De Beaufort wil hiervoor zelfs de nationahteitswet wijzi
gen 9 5 Hij wil dat van de verzoeker een verklaring wordt geeist
waarin de redenen worden vermeld waarom de verzoeker Neder
lander wil worden en waarin wordt verzekerd dat hij de Neder
landse nationaliteit verkiest boven zijn oorspronkelijke De
Beaufort erkent dat een dergelijke verklaring weliswaar niet een
absolute garantie is voor de gevoelsmatige verbondenheid met
Nederland, maar gelooft toch dat het een verbetering zou zijn Van
Doorn meent hiernaast dat ook uiterlijke kenmerken zoals een
huwelijk met een Nederlandse vrouw, een langdurig verblijf in
Nederland, een Nederlandse opvoeding van kinderen op Neder
landse scholen en de participatie in het maatschappelijk leven
aanknopingspunten zijn op grond waarvan een oordeel kan wor
den gevormd over de gevoelsmatige verbondenheid van een
verzoeker aan Nederland ^ Van Hamel komt ten slotte met een
voorstel om de procedure van naturalisatie-wetsontwerpen in de
Tweede Kamer te verbeteren HIJ wil het afdelingsonderzoek
afschaffen en een "vaste Commissie van Voorbereiding voor
naturalisatie-ontwerpen" instellen, die het recht zou moeten heb
ben om verzoekers voor zich te laten verschijnen 9 7 Aan de hand
van het voorbereidende onderzoek van de commissie, die na
enige tijd goed in de materie zou zijn ingewijd, zou de voltallige
Kamer zich vervolgens een beter oordeel over de verzoeken
kunnen vormen

95 Handelingen Tweede Kamer,
1915-1916.18 mei I9l6,pp
1976-1977
96 Idem pp 1963 en 1982
97 Idem pp 1975-1976

98 Idem ρ 1979

Tot ergernis van de tegenstanders van het naturalisatiebeleid
gaat de minister van Justitie Ort in zijn antwoord niet in op het
verwijt dat hij vreemdelingen voor naturalisatie voordraagt die niet
met hart en ziel aan de Nederlandse gemeenschap zijn verknocht
HIJ herhaalt slechts het oude beleidsstandpunt dat bij naturalisatie
"het algemeen publiek belang van den Nederlandschen Staat
(betrokken is) o m goede vreemde elementen, elementen die hij in
9
7 1 ) n m ,dden duldt en blijft dulden, te absorbeeren" * Hij erkent
dat eigenbelang, vooral vrees voor uitzetting, dikwijls een motief
voor naturalisatie is, maar ziet hierin geen bezwaar als het verder
gaat o m "fatsoenlijke vreemdelingen van wie geen gevaar valt te
,
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duchten De minister wijst er bovendien op dat de stijging van het
aantal naturalisaties voor een groot deel het gevolg is van de
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nationaliteitswet van 1892 Als de nationaliteitsregehngen van 1838
en 1850 nog hadden gegolden, hadden de vele naturalisaties van
oud-Nederlanders achterwege kunnen blijven Onder deze oude
regelingen ging de Nederlandse nationaliteit immers niet automatisch verloren na tienjarig verblijf in het buitenland Hetzelfde geldt
voor de naturalisaties van in Nederland geboren kinderen van
vreemdelingen De tweede generatie werd onder de oude territoriale regelingen automatisch Nederlander bij geboorte, maar is
onder wet van 1892 op naturalisatie aangewezen. De minister laat
doorschemeren dat hij het niet zou hebben betreurd als die
verandering achterwege was gebleven.
"Het stelsel van 1893 werkte, wat de geborenen hier te
lande betreft, bi) uitstek absorbeerend De in ons midden
met of zonder nationaliteit uit vreemdelingen geboren
personen werden onder ons volk als Nederlanders opgenomen Wanneer ik het zoo mag uitdrukken ons volk
verwerkte hen tot Nederlanders En ik mag er aan toevoegen, dat niet alleen van nadeel niet is gebleken, maar
dat die politiek strekt in het nationaal belang De vóór 1
Juli 1893 uit vreemde, hier te lande wonende ouders
geborenen werden meest even goede vaderlanders als de
Nederlanders van zuiver bloed Het fiere vertrouwen van
den oud-Nederlandschen wetgever in de volkskracht van
ons eigen ras, dat de vreemde elementen in zich deed
opgaan, is niet beschaamd" "
Voor minister Ort zijn de naturalisaties dan ook in niet onbelangrijke mate een correctie op de veranderingen in 1893
Tegen deze achtergrond ziet hij niets in het voorstel voorlopig
geen vreemdelingen meer te naturaliseren. Evenmin is hij bereid
om de ontwerpen, naar aanleiding waarvan het debat wordt
gevoerd, in te trekken Een wetswijziging, zoals door De Beaufort
is voorgesteld, vindt hij ook niet nodig In het verzoek zelf ligt
volgens de minister besloten dat vreemdelingen de Nederlandse
nationaliteit verkiezen boven hun oorspronkelijke nationaliteit
Daarvoor is geen wettelijke verklaring nodig Over het voorstel
van Van Hamel om een vaste commissie voor naturalisatie in het
leven te roepen, laat hij zich niet uit De Kamer moet naar zijn
oordeel zelf maar beslissen hoe wetsontwerpen in haar ogen het
best kunnen worden voorbereid De enige toezegging van de
minister is de verzoeken die nog bij Justitie in behandeling zijn
aan een intensiever onderzoek te onderwerpen Het zal volgens
hem overigens niet eenvoudig zijn nog meer bijzonderheden
over de verzoekers boven water te krijgen, want hij had alle
betrokken autoriteiten vanwege de oorlog al gewezen op de
"noodzakelnkheid zich zoveel mogeliik van de persoonlijke om99 Idem pp 1978-1979
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standigheden der betrokkenen te vergewissen en zoveel mogelijk
100 Idem, ρ Ι9ΘΙ

g e g e v e n s te verzamelen"
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Nu minister Ort niet bereid іь de ingediende ontwerpen in te
trekken, vraagt Van Doorn geïrriteerd om een principiële stemming over één van de ontwerpen Hij verklaart dat hij zich bi]
aanneming van het ontwerp niet meer zal verzetten tegen welke
naturalisatie dan ook, want dan loont het niet de moeite er nog
maar één woord aan vuil te maken 101 Hoewel tijdens het debat
alleen de Vrij Liberaal Knobel zich achter het beleid van de
minister schaart - Nederland zou zich gezien de traditie van gastvrijheid niet als een "stekelvarken" moeten gedragen 102 - blijkt de
steun voor het beleid bij stemming toch redelijk groot Het ontwerp wordt met 35 tegen 25 stemmen aangenomen Bij de meeste
politieke stromingen zijn er zowel voor- als tegenstemmers, maar
bij de socialisten en antirevolutionairen is dit niet het geval Alle
negen socialisten die bij de stemming aanwezig zijn, stemmen
voor aanneming van het wetsontwerp en het beleid van de
minister Alle acht antirevolutionairen stemmen tegen

ΙΟΙ Idem
102 Idem ρ 1964
103 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1916-1917 263 nrs 1-3
104 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1916-1917 263 nr4
105 Handelingen Tweede Kamer 1922,
27|uli 1922 ρ 15
106 Zie bijvoorbeeld de bnef van de
minister over het verzoek van J
Mreijen gearresteerd op 8 juli 1916 nr
585 (ARA II justitie 1915-1955 invnr
6789) en van LH Schröder
gearresteerd op 5 september 1916 nr
574 (ARA II Justitie 1915-1955 invnr
6797)

Het voorstel van Van Hamel om de procedure te veranderen,
haalt het evenmin In oktober 1916 dienen Van Hamel, De
Beaufort, Beumer en Ter Spill een voorstel in om de instelling van
een vaste commissie voor naturalisatie in het reglement van orde
van de Tweede Kamer op te nemen 103 De steun van hun collega's
in de Tweede Kamer is echter gering Ren grote meerderheid in de
Kamer ziet niet in dat onderzoek door een dergelijke commissie
een verbetering zou betekenen ten opzichte van het afdelingsonderzoek Zij vinden dat elk lid de mogelijkheid moet blijven
houden zich in de afdelingen over de wetsontwerpen uit te
laten 104 Nadat de indieners zich begin 1917 nog verweren, sterft
hun voorstel een stille dood In 1922 wordt het voorstel van de
agenda afgevoerd 105
De toezegging van de minister om de verzoeken voortaan aan
een intensiever onderzoek te onderwerpen heeft als resultaat dat
alle verzoeken waarvan het ambtelijk onderzoek al was afgesloten
voor nader advies naar de procureur-geneiaal worden gestuurd
In de begeleidende brief vraagt de minister
"of de verzoeker nog te
woonachtig is en of nog steeds
niet van bezwaar tegen diens naturalisatie is gebleken,
zoomede of redelijkerwijze te verwachten valt, dat de te
naturaliseeren persoon in de toekomst en met name in de
tegenwoordige omstandigheden, zich als goed Nederlander zal gedragen" l o 6
Na ruim een half jaar ervaring te hebben opgedaan met dit nader
onderzoek, besluit minister Ort eind december 1916 een circulaire
aan de procureurs-generaal te sturen (zie bijlage III) In die circulaire maakt de minister zijn ontevredenheid kenbaar over de wijze
waarop het ambtelijk vooronderzoek geschiedt Hij maakt vooral
bezwaar tegen het feit dat het onderzoek in de praktijk in het gros
van de gevallen aan de politie wordt overgelaten Daarom dringt hij
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er bi) de procureurs-generaal «ρ aan te bewerkstelligen dat de
officieren van justitie leiding geven aan het onderzoek en zich
zonodig door een persoonlijk onderhoud met de verzoeker een
oordeel over het verzoek verschaffen In de circulaire wordt
tevens aangegeven waarop het onderzoek zich dient te richten
Op de eerste plaats moet blijken "of redelijkerwijze te verwachten
valt, dat verzoeker in de toekomst en met name in deze bijzondere
omstandigheden zich als goed Nederlander zal gedragen" Op de
tweede plaats moeten gegevens worden verzameld over "den
huiselijken (vrouw en kinderen of andere huisgenooten) en maat
schappelijke omgang van den verzoeker, zijne maatschappelijke
werkzaamheden, gedragingen en relatien, de algemeene en bij
zondere redenen, welke hem hebben bewogen tot het doen van
het naturalisatiever7oek en het belang, dat hij heeft bij de inwilli
ging" Op de derde plaats moet het onderzoek uitsluitsel geven
over "het hoe en waarom eener voorkeur van het Nederlander
schap boven tegenwoordige of vroegere nationaliteit of boven het
zijn zonder nationaliteit" en over "redelijkerwijze te verwachten
aanhankelijkheid jegens Nederland en loyaal onderdaanschap"
Het is niet moeilijk in deze richtlijnen de opvattingen en voorstel
len van de tegenstanders van het naturalisatiebeleid terug te
vinden Via de achterdeur geeft de minister voor een groot deel
toch gevolg aan hun wens om meer aandacht te schenken aan de
vraag of de verzoeker zich gevoelsmatig verbonden voelt met
Nederland Als Van Hamel bij de behandeling van de Justitiebe
groting voor 1917 naar de gronden van afwijzing vraagt, blijkt ook
gebrek aan "voldoende nationaliteitsgevoel voor Nederland en de
Nederlandsche belangen" hiertoe te behoren 1 0 7
Uit het archiefonderzoek blijkt dat de circulaire in de praktijk
vooral consequenties heeft voor de officieren van justitie Vóór
1917 was het advies van de officier van justitie vrijwel altijd en
uitsluitend gebaseerd op het advies van de (hoofd)commissans
van politie Vanaf 1917 is de rol van de officieren van justitie,
overeenkomstig de instructie in de circulaire, veel actiever Zij
hebben ook zelf een gesprek met de verzoeker, zodat hun advies
voortaan mede op basis van eigen bevindingen tot stand komt De
meest uitvoerige adviezen blijven echter zoals voorheen van de
politie afkomstig

5

Aanhoudende belangstelling v o o r naturalisatie
in de jaren twintig

Het einde van de Eerste Wereldoorlog en het economisch herstel
m de jaren daarna hebben niet tot gevolg dat het aantal naturalisaties van vreemdelingen weer afneemt Integendeel, de belangstelling voor naturalisatie blijft ook in de jaren twintig groeien Deze
107 Handelingen Tweede Kamer. 1917.
verhoogde belangstelling voor naturalisatie heeft in belangnjke
23 lanuan 1917 ρ 1172
mate te maken met de veranderde maatschappelijke betekenis van
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het Nederlanderschap In de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw was naturalisatie vrijwel alleen interessant voor
een kleine groep vreemdelingen die een openbare functie of het
109 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer I92Ikiesrecht wilde uitoefenen Na de Eerste Wereldoorlog wordt het
1922 276 nr40 1923-1924 225. nr 4
Nederlanderschap echter ook van belang om in Nederland te
1925-1926 264 nr9 1927-1928 222
kunnen verblijven en werken De economische situatie tijdens de
nr 23 en Bijlagen Handelingen Eerste
Eerste Wereldoorlog heeft tot gevolg dat in de Europese landen
Kamer 1924-1925 IVnr67 ρ 2
protectionistische maatregelen ter bescherming van de nationale
arbeidsmarkt worden genomen Dit protectionisme heeft ook 7ijn
110 Zie bijvoorbeeld Handelingen
weerslag op het toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen
Eerste Kamer 1920-1921 I maart
I92I ρ 400 Bijlagen Handelingen
Het betrekkelijk ruimhartig beleid dat Nederland en omringende
Tweede Kamer I920 I92I 5I6 nr200 staten tot dan toe hebben gevoerd, maakt plaats voor een veel
en 1923-1924 244 nr5
restrictiever beleid 1 0 8 De vanzelfsprekendheid waarmee vreemde
lingen in beginsel in Nederland mochten verblijven en werken,
111 Zie bijvoorbeeld bijlagen
verdwijnt
Hierdoor ontstaat bij een veel grotere groep vreemdelin
Handelingen Tweede Kamer
gen belangstelling voor het Nederlanderschap en voor naturalisatie
I9I9-I920 300 nr 94 Bijlagen
108 Zie Swart (1978 9-14)

Handelingen Eerste Kamer, 1922-1923
40I nr I38en I926 1927 242 ρ 731

De7e verhoogde belangstelling bij vreemdelingen heeft tot
gevolg dat ook in de Tweede en de Eerste Kamer, althans bij
sommige leden, aandacht voor naturalisatie blijft bestaan De
112 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Eerste Kamer I928 I929 kritiek die op het beleid wordt geuit, ademt vrijwel steeds dezelfde
sfeer Sommigen vinden dat er te veel vreemdelingen worden
80 e a nr ІЗеп 323 ρ 628
genaturaliseerd Zij dringen er bij de regering op aan het aantal
113 Zie voor de kritiek van Beumer
naturalisaties te beperken 1 0 9 , het algemeen belang te laten preva
bijvoorbeeld Handelingen Tweede
leren boven de persoonlijke belangen van de verzoeker 110 , het
Kamer I92I I922 12 oktober 1921
naturahsatiegeld te verhogen 1 1 1 en de memories van toelichting
pp 27-28 1923-1924 17 juni I924 pp
uit te breiden om de parlementaire controle te verbeteren en te
2437 2439 en I925 I926 20 apnl
vergemakkelijken U 2 Beumer, Tweede-Kamerlid voor de Anti
I926 pp 568-570 Zie voor de kritiek
van De Gijselaar bijvoorbeeld
revolutionaire Partij (ARI'), en De Gijselaar, Eerste-Kamerhd voor
Handelingen Eerste Kamer 1925-1926 de Christelijk-Historische Unie (CHU), zijn de meest uitgesproken
9)uni I926 pp 363-364 1926-1927
representanten van een restrictief naturahsatiebeleid 1 1 3 Anderen
I0 mei I927 pp 8I8 820 I927-I928
staan daarentegen juist een liberaler beleid voor Zij vinden dat de
12 juli I928 pp 1065-1067 en
regering de lange wachttijden voor naturalisatie terug moet bren
114
1928-1929 I6mei I929 ρ 748
gen en het naturahsatiegeld moet verlagen om naturalisatie ook
voor minder vermogende vreemdelingen mogelijk te maken 1 1 5
114 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Voorstanders van een liberaler beleid zijn vooral te vinden onder
Handelingen Tweede Kamer
I9l9-I920 4l7nr362 1920-1921
de leden van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP),
457 nr 273 1925-1926 225 nr7.
zoals het Tweede-Kamerlid Drop en de Eerste-Kamerleden Danz
Handelingen Tweede Kamer
en Hermans
I926-I927 22|uni 1927 ρ 863 en
1927-1928 30 maart I928 ρ I956

Pleidooien voor een restrictiever of liberaler beleid worden in
de jaren twintig met regelmaat gehouden Ze hebben echter
115 Handelingen Tweede Kamer
zelden resultaat De voorstellen worden vrijwel nooit gesteund
1923 1924 27 februari 1924 ρ 909.
door een meerderheid in het parlement De regering voelt zich
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
dan ook niet geroepen liet beleid aan te passen Dit geldt te meer
1924-1925 IVnr ΙΟ ρ 7 Bijlagen
omdat de critici van het beleid lijnrecht tegenover elkaar staan Nu
Handelingen Eerste Kamer 1926-1927
de regering aan de ene kant wordt aangespoord restrictiever te
IVp I95 I927-I928 IVnr80 ρ 7
zijn en aan de andere kant wordt aangemoedigd juist liberaler te
Handelingen Eerste Kamer 1927-1928
IV I9 april І92Э ρ 633 en Handelingen zijn, stelt de regering zich op het standpunt dat het beleid op een
goed evenwicht berust In dit verband zou minister van Justitie
Tweede Kamer 1929-1930 IV 15
Gerbrandy (1939-1942) in 1939 typerend van de "politiek van het
november I929 ρ 451
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juiste midden" spreken
Op twee punten komt de regering in de
jaren twintig wel aan de kritiek uit het parlement tegemoet Beide
hebben betrekking op de betaling voor naturalisatie
In 1907 werd, zoals hiervoor bleek, voor oud-Nederlanders in
het buitenland de mogelijkheid van kosteloze naturalisatie ge
creëerd Erkend werd dat het bedrag van honderd gulden voor
velen van hen een te hoge drempel vormde om het Nederlanderschap terug te kunnen krijgen Voor in Nederland wonende
vreemdelingen mocht dit kostenargument echter niet baten Evenals tijdens de behandeling van de nationahteitswet in 1892 hadden
enkele kamerleden er in de jaren daarna op gewezen dat vreemdelingen uit de "werkhedenklasse" zich geen honderd gulden
voor naturalisatie konden veroorloven ' 1 7 Maar de meerderheid in
het parlement en de regering zagen de voorwaarde van betaling
als een nuttig selectiemiddel dat ze niet graag kwijt wilden Op de
eerste plaats kon hiermee, zoals minister van Justitie Donner
(1926-1933) het in 1931 zou uitdrukken, de "kracht van de begeerte" van de vreemdeling voor naturalisatie enigszins worden
getoetst ' l s Op de tweede plaats konden onvermogende vreemdelingen ten laste van het land van herkomst worden gelaten Toen
het aantal verzoeken ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog
toenam, ontstond zelfs de wens om het effect van het selectiemiddel te vergroten
116 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1939-1940.414 e a., nr 19a.
p2
117 Zie bi|voorbeeld bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
IB97- Г 898 90 nr 18. 1902-1903.31.
nr I 1903-1904, 187 nr 20 en
1903-1904 IV.nr И ρ IO
118 Handelingen Tweede Kamer,
1931 -1932, 12 november 1931 ρ 478
119 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1919-1929,300, nr 94
120 Memorie van toelichting. Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1919-1920 483 nr3
121 Zie de wet van 31 december
1920 Staatsblad, 1920 nr 955
122 Bijlagen Handelingen Tweede
Komer 1919-1920,483,nr3,ρ I
123 Op grond van de Dienstplichtwet
van 1922 waren behalve
Nederlanders ook in Nederland
gevestigde vreemdelingen
dienstplichtig

Eind 1919 vragen enkele leden van de Tweede Kamer het
bedrag van honderd gulden te verhogen "in dien zin, dat het
verschuldigde bedrag wordt bepaald naar de financieele omstandigheden, waarin de verzoeker verkeert 119 Na overleg met minister van Financien De Vries (1918-1921) komt minister van Justitie
Heemskerk (1918-1925), "mede gelet op de verminderde koopkracht van het geld", aan deze wens tegemoet 120 Het vaste bedrag
van honderd gulden wordt vervangen door een aan het inkomen
gerelateerd bedrag van minimaal tweehonderd en maximaal duizend gulden 121 Voor de oud-Nedei landers die hun Nederlanderschap door tienjarig verblijf in het buitenland hebben verloren,
blijft naturalisatie kosteloos Alle overige oud-Nederlanders kunnen zich tegen het minimumbedrag van tweehonderd gulden
laten naturaliseren De wetswijziging treedt met terugwerkende
kracht tot het tijdstip van indiening van het ontwerp in werking
Hiermee wil de regering voorkomen dat veel vreemdelingen nog
snel een verzoek indienen om nog tegen het oude bedrag te
worden genaturaliseerd 122
Zijn het in 1920 de voorstanders van een restrictief naturalisatiebeleid die een succes boeken, enkele jaren later is het de beurt
aan de voorstanders van een liberaler beleid In 1924 vraagt Van
de Bilt, Tweede-Kamerlid voor de Rooms-Kathoheke Staatspartij
(RKSP), aandacht voor de naturalisatie van dienstplichtige vreemdelingen 123 Van de Bilt vindt het onjuist dat vreemdelingen die in
tijden van oorlog worden opgeroepen om het vaderland te dienen en dus "Nederlanders-met-der-daad" zijn, geen Nederlanders
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124 Handelingen Tweede Kamer
1923-1924 27 februari 1924 ρ 909
125 Idem ρ 91 I
126 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1924 1925 IVnr Ι! ρ 8
127 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1937-1938 I V n r 9 p l 6 Behalve de
oud Nederlanders en de
dienstplichtigen was er nog een derde
groep die kosteloos werd
genaturaliseerd Het betrof kinderen
van verzoekers die op het moment
van indiening van het verzoek nog
minderjarig waren maarten tijde van
de naturalisatie meerderjarig Volgens
de nationaliteitswet van 1892 konden
ZIJ als meerderjarigen niet meer met
hun vader worden
meegenaturaliseerd In de meeste
gevallen waren de achterstanden in de
behandeling van
naturahsatieverzoeken echter de
oorzaak dat hun vader niet meer
gedurende hun minderjarigheid was
genaturaliseerd Om hieraan tegemoet
te komen werden deze
meerderjarigen vanaf 1919 toch
kosteloos meegenaturaliseerd
128 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1931-1932 IV nr 78a ρ 10 en
1934-1935 nr4la.p I
129 Zie voor deze opvatting
bijvoorbeeld Bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1930 1931 370 en
386 nr 4 1934-1935 231 en 232 nr 4
1935-1936 291 nr4 ρ I en Bijlagen
Handelingen Eerste Komer 1935-1936
290 en 291 nrl25en 1937-1938
335nr34
130 Handelingen Eerste Komer
1931-1932 24 mei 1932 ρ 613

volgens de wet zijn
Zi] kunnen geen kiesrecht uitoefenen en
ondervinden problemen bij het verkrijgen van een paspoort,
omdat 7i) dit moeten aanvragen in een land waar ZIJ vaak niet zi]n
geregistreerd Volgens Van de Bilt zullen zij het terecht als onbilli|k
beschouwen dat "zij wel hun vaderland erkennen en dat als
soldaat dienen, doch dat datzelfde vaderland hen niet erkent"
Zeker nu naturalisatie volgens hem m de praktijk alleen mogelijk
is voor zonen van rijke ouders, stelt hij voor deze militairen als
genaturaliseerd te beschouwen of kosteloos te naturaliseren Mi
nister van Justitie Heemskerk is echter niet bereid aan de betalingsvereiste te tornen Eventuele reisproblemen zouden ook op
andere manier kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld door de
verlening van een "papier ( ) analoog aan een pas" 1 2 5 Als een
jaar later echter een vergelijkbaar verzoek aan de nieuwe minister
van Justitie Schokking (1925-1926) wordt gericht, blijkt hij wel
gevoelig voor het argument van Van de Bilt Hij besluit om
vreemdelingen die de dienstplicht "behoorlijk" hebben vervuld en
ook aan alle andere voorwaarden voldoen, kosteloos of tegen een
lager bedrag dan tweehonderd gulden te naturaliseren 1 2 6 Tot in
de jaren dertig heet het in de politiek dat deze verzoekers "met
hun persoon" hebben betaald 1 2 7

Crisis in de jaren dertig:
aanscherping van het naturalis atiebeleid
61

NATURALISATIE FN HET ALGEMEFN BFLANG

De economische crisis en de politieke situatie in Duitsland hebben
in het begin van de jaren dertig tot gevolg, dat het aantal naturah
satieverzoeken opnieuw een sterke stijging te zien geeft Was dit
aantal in 1929 nog beperkt tot 414, in 1931 zijn het er al 649 en in
1933 worden 1 648 nieuwe verzoeken ingediend 1 2 8 Voor de
voorstanders van een restrictief naturahsatiebeleid is deze ontwik
keling opnieuw aanleiding om voor wijziging van de uitgangspun
ten van het beleid te pleiten Zij menen dat het 'ja, tenzij-beleid'
moet worden vervangen door een 'nee, tenzij-beleid De enkele
omstandigheid dat er geen bezwaren tegen de verzoeker zijn, is
voor hen nog geen reden om hem Nederlander te maken Dit zou
alleen moeten gebeuren, als met de naturalisatie een Nederlands
129
belang is gediend
De regering is echter ook onder de gewijzigde omstandigheden
niet bereid haar algemene beleidsstandpunt te wijzigen Het gaat
volgens haar te ver om voor elke individuele verzoeker te eisen en
aan te tonen dat de naturalisatie voor de Nederlandse staat is
gewenst of, zoals minister van Justitie Donner het in 1932 zegt, dat
de verzoeker een "aanwinst voor de natie" is 13° Ook gaat het te
ver om verzoeken af te wijzen die hoofdzakelijk zijn ingediend om
persoonlijke belangen veilig te stellen Voldoende is dat het om
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verzoekers gaat die langdurig in Nederland zijn gevestigd, 7ich
maatschappelijk behoorlijk gedragen, de Nederlandse taal spreken en in de Nederlandse samenleving zijn 'ingeleefd' of 'ingeburgerd" zoals het steeds vaker wordt genoemd Met dergelijke
naturalisaties wordt volgens de regering per definitie het algemeen belang gediend 1J1 Uitsluiting van ingeburgerde vreemdelingen van het Nederlanderschap en van een juridisch gelijke
rechtspositie leidt volgens de regering tot afstoting en emotionele
verwijdering van vreemdelingen Zo'n proces van afstoting en
verwijdering kan op den duur tot het ontstaan van "vreemdehngenkolonies" leiden, hetgeen tot conflicten of tweespalt in de
samenleving aanleiding kan geven Deze achterliggende gedachte
wordt in 1934 in de Eerste Kamer goed verwoord door minister
van Justitie Van Schaik, als hij reageert op een stelling van Van
Citters, Eerste-Kamerlid voor de ARP en één van de felste bestrijders van het naturalisatiebeleid in de eerste helft van de jaren
dertig Van Citters is van mening dat Nederland "in dezen tijd
minder dan ooit behoefte (heeft) om bij honderdtallen buitenlanders tot Nederlanders te promoveeren, die het karakter dragen van
'Made in Germany' of 'made' in welk land dan ook" 132 De
minister antwoordt

131 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1930-1931,370 en 386. nr 5
Zie voor dit beleidsstandpunt ook
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer.
1934-1935,231 en 232 nr5
l935-l936,29l,nr5,Bjtagen
Hondelmgen Eerste Kamer, 1935-1936
290en29l,nrl25a 1937-1938,335.
nr34aen 1939-1940,414 e a.nr 19a
132 Handelingen Eerste Kamer.
1933-1934, 15 mei I934.p523
133 Idem Kort tevoren had minister
Van Schaik in dit verband gesproken
van het gevaar van het ontstaan van
"minderheidsgroepen van
semi-Nederlanders" (Handelingen
Tweede Kamer 1933-1934,28 maart
1934 ρ 1578) Zie ook Handelingen
Eerste Kamer. 1934-1935.29
november 1934 ρ 80

"De geachte afgevaardigde heeft gewezen op de talrijke
naturalisaties van den laatsten tijd Ik ben niet geheel blind
voor de daaraan verbonden schaduwzijde Maar aan den
anderen kant heeft het ook zekere bezwaren, om allerlei
personen in het land te herbergen, die als inwoners reeds
feitelijk Nederlander zijn, vaak met Nederlanders zijn ge
huwd, in het Nederlandse leven zijn opgegaan, maar die
ten slotte de nationaliteit niet kunnen verwerven Dan
loopt men gevaar minoriteiten te kweeken Fr is nog geen
enkel land geweest, dat genoegen heeft beleefd van groo
tere minoriteiten of van het minonteitenvraagstuk Het is
veel beter om personen, die geheel en te goeder trouw in
het Nederlandsche volksleven zijn opgenomen, ook den
staat van Nederlander te geven Laat men ze den staat van
vreemdeling behouden, dan zullen zi) uiteraard minder
verknocht blijven aan ons land " 1 3 3
De handhaving van het beleidsuitgangspunt dat naturalisatie van
ingeburgerde vreemdelingen als een algemeen publiek belang
moet worden gezien, is een belangrijke oorzaak dat het aantal
naturalisaties ook in de jaren dertig sterk toeneemt in vergelijking
tot de voorgaande perioden Niettemin zou het aantal naturalisa
ties aanzienlijk groter zijn geweest, als de verzoeken alleen aan de
hand van dit ene specifieke Nederlandse belang zouden zijn
beoordeeld Dit is echter niet het geval Het algemeen belang
omvat meer dan het belang om ingeburgerde vreemdelingen te
naturaliseren Andere belangen geven eveneens inhoud aan het
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naturalisatiebeleid en beïnvloeden mede de opvattingen wie als
ingeburgerd kunnen worden beschouwd
In de jaren dertig zijn het voornamelijk economische belangen
die een stevige greep krijgen op het naturalisatiebeleid Het
naturalisatiebeleid komt meer en meer in het teken te staan van de
bescherming van de nationale werkgelegenheid en de openbare
kas Vreemdelingen die over "ruime geldmiddelen" beschikken,
kunnen doorgaans nog met vertrouwen de beslissing op hun
verzoek tegemoet zien " 4 Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die
een "bijzondere vakbewaamheid" bezitten of een beroep uitoefenen waar veel vraag naar is Zo verklaart minister van Justitie
Gerbrandy vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
"dat er aanleiding was om met het oog op den nog steeds
heerschenden dienstbodennood naturahsatieverzoeken van huispersoneel welwillend te bezien" 135 Het betreft hier echter uitzonderingen Voor de meeste vreemdelingen heeft de aandacht voor
de bescherming van de nationale werkgelegenheid en de openbare kas in de jaren dertig tot gevolg dat het zeer moeilijk wordt
om door naturalisatie Nederlander te worden
62

DF INVLOFD VAN DF CRISIS OP HET NATURALISATIEBELEID

In het begin van de jaren dertig is de invloed van de economi
sche crisis op het naturalisatiebeleid nog vrij gering Minister van
Justitie Donner kan zich niet met de leden van de Tweede en de
Eerste Kamer verenigen die het aantal naturalisaties met het oog
135 Bijlogen Handelingen Tweede
op de groeiende werkloosheid willen beperken Hij wijst op het
Kamer 1939-1940 225 ea,nr5,p 2
algemeen belang dat met naturalisatie van ingeburgerde vreem
136 Zie voor de opvatting over het
delingen is gediend en legt uit dat het naturalisatiebeleid en de
naturalisatiebeleid als correctie op de
stijging van het aantal naturalisaties mede in het licht van de
nationaliteitswet van 1892 Bijlagen
wijzigingen in 1892 moeten worden bezien 1 3 6 Bovendien zou
Handelingen Tweede Kamer,
het weigeren van naturalisatie met het oog op de werkgelegen
1931 -1932 257 e a. nr 5 Handelingen
heid voor een deel van de verzoekers aveiechts kunnen uitwer
Eerste Kamer, 1931 -1932,24 mei
ken De vele verzoekers die met een Nederlandse vrouw zijn
1932 ρ 613 Bijlagen Handelingen
gehuwd
en uit dit huwelijk kinderen hebben gekregen, komen
Tweede Kamer 1932-1933 222 en
immers op grond van de Vreemdelingenwet van 1849 toch niet
223 nr5en 1939-1940 225 e a nr5,
voor uitzetting in aanmerking, ook niet als zij werkloos en
ρ I Zie ook paragraaf 4 van dit
armlastig worden 1 3 7
hoofdstuk
De eerste belangrijke tekenen van verandering in het beleid
137 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
dateren
van 1933 De gestage groei van de werkloosheid 1 3 8 en de
Handelingen Tweede Kamer,
politieke situatie in Duitsland hebben tot gevolg dat het aantal
1931-1932 356 nr 5, Bijlogen
Handelingen Eerste Kamer. 1932-1933. naturahsatieverzoeken in dat jaar een recordhoogte van 1.648
bereikt Voor de nieuwe minister van Justitie Van Schaik is dit
65 e a, nr 34a, ρ 2 en Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
aanleiding bij naturalisatie "grotere voorzichtigheid" aan de dag te
1932-1933 201,nr5
leggen Met Van Citters betwijfelt de minister of al deze verzoekers
zich wel steeds voldoende met Nederland verbonden voelen om
138 Het aantal werklozen stijgt van
op
het Nederlanderschap aanspraak te kunnen maken. Daarom
achttienduizend in 1929 tot ruim een
verklaart hij op 4 augustus 1933 in de Eerste Kamer dat hij "eenige
half miljoen in 1935 (Kossmann Ι9Θ6
weken geleden aan het Departement de opdracht (heeft) gegeven,
deel II, 127)
134 Bijlagen Handelingen Tweede
Komer. 1935-1936.360 e a.,nr 6
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bij naturalisaties meer dan ooit toe te zien, dat geen elementen tot
het Nederlanderschap worden toegelaten, waarvan ook maar eenige kans bestaat, dat wij op den duur spijt zouden hebben, dat 7ij
als Nederlanders m ons land zijn toegelaten" 139 De minister voegt
er aan toe dat men overigens niet moet overdrijven Tot nu toe zou
van spijt ten aandien van genaturaliseerde vreemdelingen niet zijn
gebleken Bovendien wijst hij op de keerzijde van een te restrictief
beleid Het zou het ontstaan van "vreemdelingenkolonies" kunnen
bevorderen
De gevolgen van de "grotere voorzichtigheid" worden een jaar
later bij de behandeling van de Justitiebegroting voor 1935 goed
zichtbaar als de sociaal-democraat Drop in de Tweede Kamer de
aandacht vraagt voor de naturalisatie van mijnwerkers in Limburg ^ 0 De Nederlandse Staatsmijnen, die zoals vele andere bedrijven te kampen hebben met de economische recessie, hanteren
met het oog op de bescherming van de nationale werkgelegenheid een ontslagbeleid waarbij de buitenlandse arbeiders als eerste worden ontslagen Uï De mijnwerkers die hun baan veilig
willen stellen door Nederlander te worden, blijken bot te vangen
bij het ministerie van Justitie Het ministerie wijst hun verzoeken af
omdat het het risico wil uitsluiten dat deze verzoekers, eenmaal
genaturaliseerd, alsnog worden ontslagen en ten laste van de
openbare kas komen De tot dan toe geldende norm dat een verzoeker op het moment van naturalisatie in zijn levensonderhoud
moet kunnen voorzien, is daarmee verlaten Voortaan is tevens
van belang of met betrekkelijke zekerheid kan worden aangenomen dat de verzoeker dat werk ook in de toekomst zal behouden Drop protesteert tegen deze verscherping van het beleid Het
kan er toe leiden dat mensen die soms twintig jaar in Nederland
wonen en volledig in Nederland zijn ingeburgerd, voor ontslag en
eventuele uitzetting komen te staan
Minister Van Schaik ontkent dat ontslag direct tot uitzetting zal
leiden, maar meent wel dat de nieuwe beleidsnorm nodig is om
de mogelijkheid van uitzetting open te houden

139 Handelingen Eerste Kamer
1932-1933 4 augustus 1933, ρ 42
140 Handelingen Tweede Kamer,
1934-1935 6 december 1934, ρ 777
Zie ook bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1934-1935 І пгв ρ 15
141 Lucassen ( 1995) wijst er
overigens op dat nationaliteit niet het
enige criterium voor ontslag was Een
groot deel van de ontslagen
vreemdelingen had namelijk het
nadeel dat ze als laatsten waren
aangenomen

"Nu ligt het niet in de bedoeling dergelijken menschen als
vreemdelingen het grondgebied te ontzeggen, vooral niet
wanneer zij reeds sinds vele jaren hier gewoond hebben
Maar men moet zich toch ook voor de toekomst niet te veel
binden Verondersteld, het zou zoo ver misschien wel eens
kunnen komen, dat in Zuid-Limburg duizenden vreemde
lingen verblijven, die niet in hun eigen bestaan kunnen
voorzien, dan moet de Staat zich toch alle vrijheid te
hunnen aanzien reserveeren In de gegeven omstandig
heden schijnt het minder wenschehjk hen nu reeds in het
Staatsverband op te nemen, al zijn er geen bezwaren tegen
de personen zelf Dat geldt niet als regel van Meden en
Perzen, de heer Drop weet, dat daarop uitzonderingen
bestaan, maar dat ik tegenover personen, die kans hebben,
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werkloos te worden, minder scheutig sta dan vroeger, zal
142
hi) mi) ten goede willen houden "
In de tweede helft van de jaren dertig zet de tendens naar een
restrictiever beleid door Het departementaal en het ambtelijk
onderzoek wordt geïntensiveerd om zoveel mogelijk waarborg te
bieden dat er geen bezwaren tegen de inwilliging van het ver
zoek bestaan en dat de verzoekers in de Nederlandse samenleving zijn ingeburgerd De advisering door de politie, die nog
steeds de belangrijkste ins>tantie is voor het verzamelen van
inlichtingen over de verzoekers, geschiedt vrijwel altijd aan de
hand van gedetailleerde vragenformulieren, de zogenaamde 'staten
van inlichtingen (zie bijlage Va) Zo wordt gevraagd naar de
motieven voor het naturahsatieverzoek naar de opleiding van de
verzoeker, met wie hij omgang heeft, of er familieleden in
Nederland wonen, of hij belangen in het buitenland heeft, of hij
bekend staat als spion, of hij lid is van een politieke vereniging 143
of staatsgevaarlijke leerstellingen is toegedaan, of hij zich in de
toekomst als een goed Nederlander zal gedragen en of er vrees
voor armlastigheid bestaat De vraag naar de kennis van de
142 Handelingen Tweede Kamer
Nederlandse taal is niet in het vragenformulier opgenomen Dit is
1934 1935 6 december 1934 ρ Θ43
opvallend, nu minister Donner al in 1927 in de Eerste Kamer
Zie ook bijlagen Handelingen Tweede
heeft verklaard dat kennis van het Nederlands een belangrijke
Kamer 1934 1935 IVnr9 ρ 16
maatstaf is voor de "aanpassing van vreemdelingen aan de
ИЗ Politieke activiteiten van
Nederlandse samenleving 144 Ook minister Van Schalk verklaart
vreemdelingen worden zoals minister
in 1936 dat er bij het voorbereidend onderzoek steeds goed op
van Justitie Goselmg ( 1937 1939) het
wordt gelet dat de verzoekers, tenzij het in het buitenland woeind 1937 zegt niet aangemerkt als
nende oud-Nederlanders betreft, de Nederlandse taal machtig
een goede voorbereiding voor het
zijn 145 Het is mogelijk dat politiefunctionarissen bij onvoldoende
Nederlandse Staatsburgerschap
kennis van de Nederlandse taal uit eigen beweging een opmer(bijlagen Handelingen Tweede Kamer
king hierover in de vragenformulieren opnamen In elk geval
1937 І93В49еа nr Ι ρ 5)
blijkt uit parlementaire stukken van na de oorlog dat er voor de
144 Handelingen Eerste Kamer
oorlog verzoeken zijn afgewezen op grond van onvoldoende
1926 1927 10 mei 1927 ρ 819
kennis van de Nederlandse taal 146
145 Handelingen Eerste Kamer
1935 1936 12 maart 1936 ρ 488
146 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1948 1949 H 8 2 n r 5 e n N45
nr 5 In de bestudeerde
naturahsatiedossiers uit de tweede
helft van de jaren heb ik overigens
geen negatieve adviezen over de
taalkennis aangetroffen In het
beperkte aantal vragenformulieren
waann hierover informatie was
opgenomen liet de politiefunctionaris
zich positief uit over de taalkennis van
de verzoeker Zie bijvoorbeeld het
dossier Jeidels (ARA II Justitie
1915 1955 Invnr 10479)

Als het ambtelijk onderzoek geen bezwaren aan het licht
brengt, is dit nog geen garantie dat de verzoeker spoedig voor
naturalisatie wordt voorgedragen Alleen al vanwege de lange
duur van de procedure, wachttijden van enkele jaren zijn geen
uitzondering, is het vrijwel uitgesloten dat een verzoeker kort na
de wettelijke termijn van vijf jaar verblijf in Nederland wordt
genaturaliseerd Fr is echter nog een belangrijkere reden In de
praktijk heeft de wettelijke termijn van vijf jaar in de tweede helft
van de jaren geen enkele betekenis De norm die het ministerie
hanteert, ligt aanzienlijk boven de vijf jaar Als eind 1938 naar die
norm wordt geïnformeerd, blijkt het ministerie in beginsel alleen
verzoeken te honoreren als de vreemdeling minimaal vijftien jaar
in Nederland verblijft
Het ministerie van Sociale Zaken heeft bij de vaststelling van
deze nieuwe beleidsnorm een cruciale rol vervuld In de tweede
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И7 Zie bijvoorbeeld Bijlagen Hande
lingen Tweede Kamer 1934 1935 231
en232nr5 ρ I 1935-1936 360 e a.
nr 6 en Handelingen Eerste Kamer
1937-1938 16 februari 1938 ρ 292
Het belang van de ministeries van
Sociale Zaken en van Economische
Zaken voor het naturalisatiebeleid
blijkt ook uit de nota Het
v/uchte/ingenvroagstuk in Nederland van
14 februari 1940 geschreven door Van
Lier ambtenaar bij Sociale Zaken (zie
Berghuis 1990 152 155)

helft van jaren dertig zijn de ministeries van Sociale Zaken en van
Fxonomische Zaken, gezien hun verantwoordelijkheid voor de
werkloosheidsproblematiek, nadrukkelijk bij de advisering om
147
trent naturalisatiever7oeken betrokken
Vooral het ministerie
van Sociale Zaken is voorstander van een restrictief naturalisatie
beleid In 1934 is met het oog op de bescherming van de nationale
werkgelegenheid een vergunningenstelsel ingevoerd voor het ver
richten van arbeid door buitenlandse werknemers in enkele speci
148
fieke bedrijfstakken
In 1937 geschiedt hetzelfde voor vreemde
l
lingen die als zelfstandige in Nederland willen werken ^ Een te
royaal naturalisatiebeleid zou de effectiviteit van deze wetten en
het vreemdelingenbeleid in het algemeen kunnen beperken
Daarom besluit het ministerie van Sociale Zaken om in alle
gevallen waarbij de verzoeker nog geen vijftien jaar in Nederland
1S0
verblijft negatief te adviseren
Hoewel de minister van Justitie,
eerst verantwoordelijke voor het naturalisatiebeleid, in de Kamer
verklaart dat het advies van Sociale Zaken niet altijd doorslag
gevend hoeft te zijn, conformeert hij zich in beginsel aan deze
151
norm
De termijn van vijftien jaar is aan het eind van de jaren
dertig één van de meest effectieve middelen om, zoals minister
van Justitie Goseling (1937-1939) het in 1937 zegt, "den stroom
wat in te dammen" l i 2

148 Zie hierover ook Lucassen ( 1995)
N9 Zie de Wet van 16 mei 1934 tot
regeling van het verrichten van arbeid
door vreemdelingen Staatsblad 1934,
nr 257 en de Wet van 22 april 1937
tot regeling van het zelfstandig uitoe
fenen van beroepen en bedrijven door
vreemdelingen, Stootsbtod 1937 nr 628
150 Uit de parlementaire stukken
wordt niet duidelijk wanneer het
ministerie van Sociale Zaken voor het
eerst overeenkomstig die norm heeft
geadviseerd De door mij geraad
pleegde archieven gaven hierover
evenmin uitsluitsel

Behalve deze beleidsmatige maatregelen ter beperking van het
aantal naturalisaties wordt in 1938 ook nog een wijziging in de
nationaliteitswet zelf aangebracht 153 De aanleiding is het verzoek
van enkele leden van de Tweede Kamer om het maximumbedrag
voor naturalisatie te verhogen, zodat het minimumbedrag voor
meer vreemdelingen wat kan worden verlaagd 154 Minister van
151 Bijlagen Handelingen Tweede
Financien De Wilde (1937-1939) blijkt hier echter geen voorstanKamer 1938-1939 4 l 4 e a nrs 4en5
der van te zijn In een brief aan de minister van Justitie schrijft hij
Zie over deze norm ook bijlagen
dat het maximumbedrag zelden wordt betaald 155 De extra opHandelingen Tweede kamer 1939-1940
brengsten uit de verhoging van het maximumbedrag zouden het
IV,nr7p 17
verlies aan inkomsten in verband met de verlaging van het mini152 Handelingen Tweede Kamer
mumbedrag niet kunnen goedmaken Hij is bovendien van me1937-1938 24 november 1937 ρ 371
ning dat het minimumbedrag van tweehonderd gulden als "rem
Zie over deze langere termijn ook
op het aantal naturalisaties" intact moet blijven Met het oog hierBijlagen Handelingen Tweede Kamer
op maakt minister De Wilde in zijn brief van de gelegenheid
1934-1935 427 en 434 nr5
gebruik een ander voorstel te lanceren Het is hem opgevallen
1935-1936 I76en I77,nr6en
dat het aantal afwijzingen de laatste jaren zeer groot is Nu ook
Handelingen Eerste Kamer, 1937-1938
aan deze afwijzingen vaak een uitgebreid onderzoek vooraf gaat,
301 nr 18a ρ 2
lijkt het hem "niet onbillijk en derhalve aanbevelingswaardig" na
153 Wet van 15 december 1938
de afwijzing niet het gehele bedrag terug te betalen maar vijftig
Staatsblad. 1938 nr204
gulden in te houden Minister van Justitie Goseling heeft hier wel
oren naar Enkele maanden nadat de minister van Financien zijn
154 Bijlagen Handelingen Tweede
voorstel heeft kenbaar gemaakt, wordt een wetsvoorstel naar de
Kamer, 1937-1938,309 e a.,nr 4, ρ I
Tweede Kamer gestuurd Voorgesteld wordt om bij afwijzing
155 Brief van I maart 1938
voortaan slechts 75 procent van het te betalen bedrag terug te
Exhibitum 2 maart 1938 nr 181 (ARA
geven In de Tweede Kamer wordt er door sommigen op gewezen
II archief Wettendossiers Justitie Inv nr
dat hierdoor vooral "kleine luiden" worden getroffen, maar verder
270 map 1938-1944)
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passeert het voorstel zonder kleerscheuren het parlement > De
laatste restrictieve maatregel van voor de oorlog is een feit
6 3

NATURALISATIE
BESLUITVORMING ACHTER GFSLOTEN DEUREN

De beleidsvorming en de beslissing op individuele naturalisatieverzoeken kenmerken zich ook na 1892 dcx>r een minimum aan
openheid van het ministerie van Justitie Dit geldt vooral ten
aanzien van de informatieverstrekking aan individuele verzoekers.
Ook de Tweede en de Eerste Kamer weten echter slechts in
beperkte mate wat zich achter de schermen bi) Justitie afspeelt.
De belangrijke beleidswijzigingen uit de jaren dertig zijn tot
standgekomen zonder voorafgaand overleg met het parlement
Pas nadat hierover vragen werden gesteld, bleek het beleid te zijn
gewijzigd Wat de beslissing op individuele verzoeken betreft,
komen slechts de door Justitie voorgedragen verzoeken onder
ogen van het parlement De afgewezen verzoeken en verzoeken
die nog niet voor behandeling in aanmerking komen, krijgt het
parlement niet te zien De verzoeken die het wel te zien krijgt, zijn
dermate groot in aantal dat niet alle dossiers goed kunnen worden
bestudeerd 1 5 7 Om aan dit probleem enigszins tegemoet te ko
men, zegt minister van Justitie Donner, onder herhaald aandringen
van met name De Gijselaar, in 1929 toe de memories van toelich
156 Bijlagen Handelingen Tweede
ting wat uit te breiden 1 5 8 Tot dan toe waren de mededelingen
Komer 1938-1939 64 nr I
over het verlies van de oorspronkelijke nationaliteit de belangrijk
ste informatie die uit die toelichtingen te halen viel Na de
157 In het vonge hoofdstuk bleek dat
toezegging keert de minister in grote lijnen terug naar de situatie
de regering in 1851 weigerde de
direct na 1850 In de memories van toelichting worden per
ambtsberichten aan de Tweede Kamer
mee te delen Uit een antwoord van
verzoeker weer enkele zinnen gewijd aan onder meer de ver
minister van Justitie Van Raalte uit
blijfsduur in Nederland, het beroep en de middelen van bestaan,
1906 blijkt dat de ambtsberichten en
het (voorgenomen) huwelijk met een Nederlandse vrouw, de
alle andere stukken voor de leden van
vervulling van de dienstplicht en de gevoelsmatige verbondenheid
de Tweede Kamer ter griffie werden
met Nederland De kritiek houdt met deze uitbreiding overigens
neergelegd (Handelingen Tweede
159
niet op
Voor Van Citters is de informatie zo algemeen en wordt
Kamer, 1905-1906,30 juni 1906 ρ
zo
weinig
specifieks over de verzoeker gezegd dat de controle van
2284) Wanneer die verandering heeft
het parlement in feite een wassen neus blijft Als hier geen
plaatsgevonden is mi| niet bekend
verandenng in komt, meent hij dat het maar beter is naturalisatie
158 Handelingen Eerste Kamer,
voortaan bij Koninklijk Besluit te regelen Ter verbetering van de
1928-1929, 16 mei 1929. ρ 749
procedure wijst hij ook nog op het voorstel uit 1916 om een vaste
commissie voor de naturalisaties in te stellen Voor geen van beide
159 Zie bi|voorbeeld bijlagen
Handelingen Eerste Kamer 1932-1933. voorstellen kan hij echter steun vinden
65 e a, nr 34, Handelingen Eerste
Komer, 1932-1933 21 december 1932.
pp 85-86 en 1932-1933,4 augustus
1933. pp 40 41. bijlagen Handelingen
Eerste Kamer Ι937-Ι93Θ 301 nr 18
en Handelingen Eerste Kamer,
1937-1938.14 december 1937, pp
40-41

Het gevolg is dat veruit de meeste naturalisaties de parlemen
taire procedure blijven doorlopen zonder dat er een woord aan
wordt gewijd Het jaarlijks aantal naturalisaties dat in de schrif
telijke verslagen van de Tweede Kamer wordt behandeld, neemt
van gemiddeld acht in de laatste tien jaar van de negentiende
eeuw toe tot zestig in de jaren dertig (zie tabel 5). De verslagen
van de Eerste Kamer geven eenzelfde tendens te zien. In de
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Tweede Kamer worden door de gehele periode 1890-1940 heen in
ongeveer de helft van de verslagen inhoudelijke opmerkingen
gemaakt In de Eerste Kamer is de belangstelling voor naturalisatie
aanvankelijk klein, maar neemt die na de Eerste Wereldoorlog
sterk toe In de jaren dertig leiden 62 van de 85 verslagen tot
inhoudelijke opmerkingen Daarbij moet overigens wel worden
bedacht dat die belangstelling vaak op naam van enkele kamer
leden komt, zoals De Gijselaar en Van Citters Zij zijn eveneens
verantwoordelijk voor het relatief grote aantal plenaire debatten
In vrijwel alle gevallen worden de wetsontwerpen zonder hoof
delijke stemming en unaniem aangenomen Een enkele keer wil
een kamerlid of fractie geacht worden tegen te hebben gestemd.
De keren dat er hoofdelijk gestemd wordt, hebben vrijwel alle
betrekking op de jaren dertig Met name de nationaal-socialisten
hebben hier een belangrijk aandeel in In de volgende paragraaf
wordt hierop teruggekomen
In de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw
had de parlementaire aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen
een overwegend technisch-juridisch karakter De steeds terugke
rende opmerkingen over de naamsaanduiding van verzoekers in
de wet waren hiervan een goed voorbeeld Na de Eerste Wereld
oorlog verschuift de aandacht meer en meer naar het algemene
beleid Technisch-juridische opmerkingen worden nog wel ge
maakt, maar de interesse voor de hoofdzaken van het beleid, zoals
onder meer blijkt uit het beleidsdebat van 1916, is sterk gegroeid
De beslissing op individuele verzoeken wordt, mede noodge
dwongen door het stijgend aantal naturalisaties, nog meer dan al
het geval was, overgelaten aan Justitie
Zijn de besluitvorming en de beslissing op individuele verzoe
ken voor de Tweede en de Eerste Kamer al enigszins ondoorzich
tig, voor de verzoekers zelf is dit nog sterker het geval De behoefte
aan informatie over de behandeling van naturalisatieverzoeken

T a b e l 5 Parlementaire aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen (1890-1940)
jaar

Tweede Kamer
aantal
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aantal uitgebrachte
verslagen

Eerste Kamer
untai
plenaire
debatten

u n t i l niel·
илашепм
stemmingen

totaal

aantal uitgebrachte
verslagen

totaal
opmerkingen

1890-1899

S24

1900-1909

1734
1762

I9I0-I9I9
1920-1929
1930-1939

3731
«779

1190-1939

I4S30

62
93
73
66
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wordt vooral na de Eerste Wereldoorlog groter Het aantal afwij
160
zingen neemt toe en de wachttijden worden langer De verzoe
kers die bi) het ministerie, soms door middel van een advocaat of
161
notaris, naar de reden van afwijzing of de voortgang van de
behandeling van het verzoek informeren, worden echter niets
wijzer Het ministerie weigert hierover inlichtingen te verschaffen
en als het wel inlichtingen verschaft, wordt niet altijd de waarheid
verteld Dit laatste blijkt in 1927, als de sociaal-democraat Hermans
de gebrekkige informatieverschaffing aan de orde stelt Hij doet dit
naar aanleiding van een klacht van een verzoeker die al zeven jaar
op naturalisatie wacht Zonder op dit geval zelf in te gaan,
verklaart minister Donner de handelwijze van Justitie als volgt

160 Zie ook paragraaf 8 van dit
hoofdstuk
161 Onderde doormij
geraadpleegde archiefstukken
bevonden zich diverse verzoeken om
informatie over de stand van de
procedure Zie voor dne van
dergeli|ke brieven uit 1935,
gearresteerd ІбарпІ 1935, ARA II.
Justitie I9l5-I955,lnvnr 10479
162 Handelingen Eerste Kamer
1926-1927.22 juni 1927, ρ 863
163 Handelingen Eerste Kamer,
1948-1949 21 september 1948, ρ 6
164 Zie over de gevolgen van de
lange wachttijden voor naturalisatie
voor de militaire dienst het
Eerste-Kamerlid Hermans
(Handelingen Eerste Kamer,
1936-1937 18 maart 1937. ρ 2034)
Ook in het op 6 november 1988
uitgezonden radioprogramma Het
Spoor,getiteld 'Staatsblad No I 565',
werd hieraan aandacht besteed

"Ik wil wel zeggen, dat het nogal eens gebeurt, dat de
voorlopige inlichtingen omtrent een aanvrage niet zoo zijn,
dat er aanstonds op beslist wordt en dat men het dan nog
eens een tijdje aanziet en dan later weer eens gaat ïnformeeren hoe het gedrag is, gedrag niet uit een oogpunt van
misdadigheid, maar wat betreft aanpassing aan het Nederlanderschap e d Als dergelijke menschen dan komen vragen, waaraan het vastzit, dan zit het niet vast op het
ontbreken van een bepaald papier of iets dergelijks, en is
het niet zo makkelijk te zeggen WIJ moeten het nog eens
aanzien, want dan zoeken de menschen er wat achter, wat
volstrekt niet het geval is Dat dus in dergelijke gevallen
soms de к ι r -methode moet worden toegepast, ligt voor
de hand " l 6 2
Blijkbaar weet Hermans wat met deze methode wordt bedoeld,
want hij komt er verder niet op terug. Tijdens een debat in 1948
blijkt dat "k ι r -methode" voor "kluitje in het net-methode"
staatl63
De rechteloze positie van de verzoeker duurt ook in de jaren
dertig voort Vooral Duitsers, die door naturalisatie onder meer
militaire dienst kunnen ontlopen, hebben er belang bij te weten
hoe het met hun verzoek staat l 6 4 De informatieverschaffing blijft
echter tot een minimum beperkt teneinde de beleidsvrijheid van
Justitie zo groot mogelijk te houden en kritiek op het beleid te
voorkomen Minister van Justitie Van Schaik zegt het tijdens de
behandeling van de Justitiebegroting voor 1934 in de Eerste Kamer
als volgt
"Op de overheid berust in deze niet de bewijslast, dat de
verzoeker in bepaalde, feitelijk nauwkeurig aan te geven
omstandigheden verkeert, waarin verleening van naturali
satie ongewenscht is Zij is trouwens daartoe meermalen
niet in staat, beschikt niet altijd over stellig bewijsmateriaal
en moet dan wel op meer of minder gewichtige nauwkeu
rige, bepaalde en met elkaar in overeenstemming zijnde
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vermoedens letten Niet als in strafzaken valt in twijfel de
beslissing ten voordeele van den verdachte, in dat geval
wordt hier de gunst onthouden Motiveering van afwijzing
zou bovendien in menig geval de deur openen voor een
even misplaatst als ongewenscht terugtreden in de geval
1ή5
len beslissing "
Het duurt, zoals in het volgende hoofdstuk blijkt, nog tot de jaren
zeventig voordat er meer aandacht voor de rechtspositie van de
verzoekers komt

7

165 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer. 1933-1934 IV nr 86a pp 4-5
Zie ook bijlagen Handelingen Tweede
Kamer Ι93Θ-1939, IV, nr 7, ρ 18
166 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1935-1936,290 nr4

De naturalisatie van joden (1936-1940)

In maart 1936 vragen enkele leden van de Tweede Kamer ophel
dering over de voorgestelde naturalisatie van de Duitse en joodse
bankier Fritz Mannheimer ^ Zij willen van de regering weten wat
er waar is van de "talrijke geruchten" over de duistere financiële
praktijken van de verzoeker De officier van justitie van Amsterdam heeft weliswaar verklaard dat hem van de juistheid van de
beschuldigingen niets is gebleken, maar de beschuldigingen zijn
volgens deze kamerleden toch zo ernstig dat ze hierover ook de
minister willen horen Tegenover deze leden staan vele kamerleden die verklaren hieraan geen behoefte te hebben, nu er
volstrekt geen bewijs voor de beschuldigingen is aangevoerd Een
aantal van hen vindt de beschuldigingen te meer verwerpelijk,
omdat die mede uit antisemitisme zouden zijn geuit
Het is de eerste keer dat antisemitisme bij de parlementaire
behandeling van naturalisatie-wetsontwerpen aan de orde komt
Of ook bij de kritische vragenstellers antisemitische gevoelens
hebben meegespeeld, is niet duidelijk Evenmin is duidelijk wie
die vragenstellers zijn De schriftelijke voorbereiding geschiedt
zoals altijd op basis van anonimiteit Na het antwoord van de
minister van Justitie wordt het wetsontwerp zonder beraadslaging
en zonder hoofdelijke stemming aangenomen In de Eerste Kamer
wordt wèl beraadslaagd over de naturalisatie van Mannheimer
Ook tijdens deze beraadslaging wordt geen direct verband gelegd tussen de kritiek op de naturalisatie van Mannheimer en zijn
jood zijn Als echter wordt bedacht dat ook De Marchant et
d'Ansembourg tot die critici behoort, ligt de aanwezigheid van
antisemitische gevoelens voor de hand De Marchant et d'Ansembourg is eind 1935 samen met Van Vessem voor de NationaalSocialistische Beweging (NSB) in de Eerste Kamer gekozen De
nationaal-socialisten zouden zich geleidelijk steeds openlijker tegen de naturalisatie van joden gaan keren
Behalve De Marchant et d'Ansembourg spreekt ook de antirevolutionair Van Otters zich uit tegen de naturalisatie van
Mannheimer Hij wil zich niet inlaten met de geuite beschuldigingen, maar meent wel dat de naturalisatie van Mannheimer niet in
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het belang van Nederland is Volgens Van Citters, die aan de
woorden van Struycken refereert, zijn er onvoldoende waarborgen
dat de "natuurlijke grondslag" voor naturalisatie, het "gevoel van
saamhorigheid tot het Nederlandsche volk", bi) Mannheimer aan
l67
wezig is
Zo zou het feit dat Mannheimer één van de leiders is
van een Duits bankierskantoor blijk geven "van een gevoel van
saamhoorigheid des verzoekers met een ander dan het Nederlandsche volk" Hij zou alleen om het Nederlanderschap hebben
verzocht om het kantoor in het belang van de commercie ook een
Nederlands tintje te geven Van Citters vindt dat ervoor moet
worden gewaakt dat personen als Mannheimer hun invloed in de
financíele wereld via naturalisatie proberen te vergroten
In hoeverre de kritiek van Van Citters op de naturalisatie van
Mannheimer in feite angst voor een te grote invloed van joden in
Nederland weerspiegelt, is op basis van de beraadslaging niet met
zekerheid te zeggen Wel is Van Citters waarschijnlijk één van de
"verscheidene leden" die er een half jaar later op aandringen in de
memorie van toelichting voortaan te vermelden "of de voorgedragene behoort tot een kerkgenootschap, en zoo ja, tot welk" l 6 8
Het verzoek wordt niet nader gemotiveerd Minister van Justitie
Van Schaik ziet echter "met het oog op het vereischte van beknoptheid" geen aanleiding de memories van toelichting uit te
breiden l 6 9 Wel meent hij dat er geen "overwegend bezwaar" is
om de vraag over het kerkgenootschap voortaan stelselmatig in de
ambtsberichten op te nemen De procureurs-generaal worden
gevraagd hieraan uitvoering te geven 170 Eind 1937 vraagt Van
Citters aan de nieuwe minister van Justitie Gosehng nog eens of
niet kan worden meegedeeld "tot welk kerkgenootschap of vereeniging met godsdienstig doel" de voorgedragenen behoren 171
Er "ligt toch geen smaad in", zo betoogt hij, te vermelden tot welk
kerkgenootschap iemand behoort Volgens hem is het van belang
dat het parlement kan nagaan welke invloed naturalisatie op de
"godsdienstige samenstelling van ons volk" heeft

167 Handelingen Eerste Kamer,
1935-1936. 15 juli 1936 pp 739-740
168 bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1936-1937 33ea,nr32,p I
169 Idem pp 1-2
170 Handelingen Eerste Kamer.
1937-1938 301 nr 18a, ρ I Zie voor
de vraag over het kerkgenootschap in
de vragenlijst bijlage Va, vraag 32
171 Handelingen Eerste Kamer.
1937-1938 14 december 1937, pp
40-41

Minister van Justitie Gosehng voldoet echter niet aan het verzoek van Van Citters De ogenschijnlijke onschuld van het verzoek
wordt overschaduwd door de houding die de nationaal-socialisten
kort tevoren in de Tweede Kamer ten aanzien van de naturalisatie
van joden hebben geëtaleerd De NSB, die in juni 1937 met vier
personen in de Tweede Kamer was gekomen, had zich tijdens de
schriftelijke voorbereiding van een aantal naturalisatie-wetsontwerpen openlijk tegen de naturalisatie van joden gekeerd
"Zij [de nationaal-socialisten, E Η ] oordeelden, dat het
Nederlanderschap niet verleend dient te worden aan per
sonen, wier opname in ons volk de toch reeds bestaande
noodlottige verdeeldheid zou vergrooten Alleen de norm
van geest- en stamverwantschap zij hier beslissend In dit
verband gaven zij te kennen, dat huns inziens het antisemi
tisme onder ons volk groeiende is ZIJ achtten het niet
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wenscheli)k, dat steeds meer Joden van buiten in onze
volksgemeenschap worden opgenomen Gaarne zouden
zij vernemen, hoeveel Joden er onder de in deze wets
172
ontwerpen te zamen genoemde personen voorkomen "
Die informatie werd hun echter niet verstrekt Minister Goseling
distantieerde zich, evenals vele Tweede-Kamerleden, van de anti
semitische opvattingen van de NSB
172 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1937 374 e a nrS ρ 3 Zie
ook Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1937-1938, I72ea..nr I
173 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1937-1938,49 e a nr l.p Э
174 De NSB behaalde bij de
verkiezingen voor de Tweede Kamer in
1937 vier zetels De Marchant et
d Ansembourg is toen van de Eerste
Kamer naar de Tweede Kamer gegaan

"Onderscheid naar ras of godsdienst kent de Nederlandsche wetgeving niet Reeds daarom is er geen aanleiding
bi) het verleenen van het Nederlanderschap de Joodsche
bevolkingsgroep afzonderlijk te classificeeren Dat het ove
rigens betrekkelijk geringe aantal voorgedragenen van
Joodsche afkomst, wier aanvragen aan volkomen dezelfde
normen worden getoetst als alle andere, verdeeldheid zou
bevorderen, is een opvatting, die alleen past in een eenheidsconstructie, waarin de verdeeldheid kennelijk van
tevoren is ingeschakeld " 1 7 3

Tegen deze achtergrond verklaart minister Goseling in antwoord
op het verzoek van Van Citters dat de gegevens over het kerk
genootschap zich niet voor openbaarmaking in de memories van
176 Bijlagen Handelingen Eerste
toelichting lenen Bovendien is hij van mening dat de "verschui
Kamer, 1938-1939 81 e a nr 28 en
ving" van de godsdienstige samenstelling van de Nederlandse
1938-1939 239ea,nr60,p I
bevolking door naturalisatie, waaraan Van Citters refereert, betrek
kelijk gering is in vergelijking met de door de minister zeer
177 Zie over dit verschil Van Vessem,
Handelingen Eerste Kamer 1937-1938 betreurde ontkerkelijking
28 juni 1938 ρ 753
Inmiddels gaan de nationaal-socialisten, onder aanvoering van
174
De Marchant et d'Ansembourg in de Tweede Kamer en Van
178 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Vessem in de Eerste Kamer, zich nadrukkelijk met het naturalisaHandelingen Tweede Kamer,
tiebeleid bemoeien In de Eerste Kamer pleiten zij ervoor het
1939-1940, 104 e a nr 4,1939-1940,
aantal naturalisaties te minimaliseren om "belangrijke veranderin
140,nr Ι ρ I en I82ea,nr4,p I
gen in de ethnologische samenstelling van het Nederlandsche volk
179 Bijlagen Handelingen Tweede
te ontgaan en derwijze te waken voor de zuiverheid van ras, bloed
Kamer, 1938-1939,397 e a. nr5en
en stam" 1 7 5 Om hierop toe te kunnen zien, willen de nationaal1938-1939 497 e a.,nr 4
socialisten dat de regering aangeeft tot "welke stam" de voorge
176
dragen verzoekers behoren
De reden dat zij de voorkeur geven
180 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Eerste Kamer, 1938-1939, aan het begrip "stam" in plaats van "kerkgenootschap" is dat zij,
239 e a. nr 60a, ρ I
behalve de joden die bij het Nederlands Israelitisch Kerkgenoot
schap
zijn aangesloten, ook de personen van "Joodse afstamming"
181 Handelingen Tweede Kamer
willen kunnen traceren die tot een christelijke kerk of tot geen
1939-1940 13 september 1939, ρ
enkele kerk behoren 1 7 7 In de Tweede Kamer wordt in dit verband
2285 Zie ook Bijlagen Handelingen
ook gesproken van personen van "Joodse afkomst"178 en van voor
Eerste Kamer 1939-1940 414 e a, nr
gedragenen die "volgens ras en geloof tot het Jodendom beI9a,p I en 1939-1940, 140,nr2
hooren"179
175 Bijlogen Handelingen Eerste
Kamer 49 e a, nr 87, ρ 2

182 Bijlagen Handelingen Eerste
De talrijke verzoeken van de NSB'ers worden echter tot grote
Kamer, 1938-1939,239 e a, nr 60a ρ
I Zie ook Bijlagen Handelingen Tweede tevredenheid van vele kamerleden resoluut van de hand gewezen
Minister Goseling herhaalt zijn standpunt dat de Nederlandse
Kamer. 1939-1940, 182 e a., nr 5, ρ I

De wet van 1892

183 Meestal vond geen hoofdelijke
stemming plaats Dan vroegen de
leden van de NSB-fractie geacht te
worden hun stem tegen de
ontwerpen te hebben uitgebracht Zie
bijvoorbeeld bijlagen Handelingen
Eerste Kamer 1938-1939 ΘΙ ea.nr
28, 1939-1940 415 ea.nr 13.
Handelingen Tweede Kamer,
1938-1939 12 mei 1939, ρ 1866 en
1939-1940 2 november 1930, ρ 200
IB4 Zie bijvoorbeeld Handelingen
Eerste Kamer 1937-1938, 15 februari
1938 ρ 279, 1938-1939 29 december
1938 ρ 137 bijlagen Handelingen
Eerste Kamer 1938-1939,336 ea,nr
130en 1939-1940,415 ea.nr 13
185 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1939-1940 204ea.,nr4,p I
186 Zie paragraaf 3 van dit hoofdstuk
187 De promillages bedragen voor
1890-1899 0 9, voor 1900-1909 0 8,
voor I? 10-1919 I I voor 1920-1929
18 en voor 1930-1939,2 8 Deze
promillages zijn verkregen door het
gemiddeld aantal genaturaliseerden
per jaar te relateren aan het gemiddeld
aantal vreemdelingen in Nederland
(zie voor een overzicht van het
gemiddeld aantal vreemdelingen in
Nederland hoofdstuk 6, tabel 17) Het
betreft hier niet meer dan ruwe
indicaties Het gemiddeld aantal vreem
delingen in Nederland is berekend aan
de hand van de tienjaarlijkse
volkstellingen Met tussentijdse
migratie is geen rekening gehouden
Deze promillages zijn lager dan die
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (1985 39) Het CBS geeft
promillages van respectievelijk I 0,2 6,
2 0.2 8 en 3 8 Het verschil wordt
vooral veroorzaakt doordat in de
berekeningen van het CBS de
genaturaliseerden die buiten Nederland
wonen, zijn meegeteld Hierdoor
ontstaat een vertekend beeld
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wetgeving het onderscheid naar herkomst of afstamming niet
180
kent
Ook zijn opvolger Gerbrandy verklaart dat de wet geen
onderscheid maakt tussen een "kind Israels" en "geen kind
181
Israels" Bovendien voeren zij aan dat het departement niet over
"ervaren ethnologen" beschikt die hierover "wetenschappelijk ge
1B2
fundeerde adviezen" zouden kunnen uitbrengen
Nu de regering niet bereid is de gewenste informatie te ver
strekken, weigeren de nationaal-socialisten hun goedkeuring aan
de wetsontwerpen te verlenen 18ï Zij maken een uitzondering
ш
voor de oud-Nederlanders
Tegen de naturalisatie van deze
personen van "Nederlandse stam" hebben ZIJ geen bezwaar In dit
verband pleit de NSB-fractie in de Tweede Kamer ook voor
185
kosteloze naturalisatie van Vlaamse verzoekers
Ook ZIJ worden
door de NSB'ers geacht tot de "Nederlandse stam" te behoren De
kritiek op de naturalisatie van joden duurt voort tot op 10 mei 1940
de oorlog uitbreekt Na de oorlog is de naturalisatie van joden
geen punt op de politieke agenda meer

8

Naturalisatie: o m v a n g e n motieven (1890-1940)

Op basis van telling van de in de Staatsbladen gepubliceerde
naturalisaties blijkt dat tussen 1890 en 1940 ruim 14 000 vreemde
lingen door naturalisatie Nederlander zijn geworden (zie tabel 6)
Dit is exclusief de meegenaturahseerde minderjarige kinderen en
gehuwde vrouwen Hierover werd in de Staatsbladen niets ver
meld Eén op de drie genaturaliseerden woonde buiten Nederland
Het betrof hier met name oud-Nederlanders die hun Nederlanderschap door tienjarig verblijf in het buitenland hadden verloren en
na 1907 door kosteloze naturalisatie hun Nederlanderschap terugkregen 1 8 δ Het merendeel van hen woonde in Duitsland
Het aantal naturalisaties van in Nederland wonende vreemdelin
gen nam tussen 1890 en 1940 sterk toe De laatste tien jaar van de
vorige eeuw werden gemiddeld ruim veertig vreemdelingen per
jaar genaturaliseerd, tussen 1930 en 1940 waren dit er bijna vijfhon
derd Het aantal genaturaliseerden per duizend in Nederland wo
nende vreemdelingen steeg van ongeveer één tussen 1890 en 1920,
tot twee tussen 1920 en 1930 en drie tussen 1930 en 1940 187
Het aantal naturalisaties zou ongetwijfeld hoger zijn geweest,
als het beleid, vooral in de jaren dertig, minder restrictief was
geweest Hoe hoog is moeilijk te zeggen Systematische gegevens
over het aantal ingediende, afgewezen en niet afgedane verzoeken zijn niet voorhanden De informatie in de parlementaire
stukken is zeer fragmentarisch en onvolledig Eind 1916 deelde
minister van Justitie Ort mee dat het aantal afwijzingen in de
tientallen liep, maar dat die afwijzingen "op het totaal cijfer der
onafgedane zaken een weinig voelbare uitwerking" had 189 In
1932 verklaarde minister van Justitie Donner dat van de 2 329
verzoeken die tussen 1927 en 1931 waren binnengekomen er op
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dat moment 64 waren afgewezen ° Over liet aantal ingewilligde
en nog in behandeling zijnde verzoeken zei de minister echter
niets In 1938 gaf minister van Justitie Goseling een overzicht
191
over de jaren 19Π tot en met 1935
In deze 25 jaar zouden
14 079 naturahsatieverzoeken zijn ingediend Van die verzoeken
waren er in maart 1938 8 381 (59%) toegewezen Over de resteren
de verzoeken werd niets vermeld Eind 1937 deelde Goseling mee
dat er op dat moment meer verzoeken werden afgewezen dan
192
ingewilligd
Het aantal naturalisaties was in 1937 met 231
inderdaad erg klein Daar staat tegenover dat in 1938 1 734
personen werden genaturaliseerd, een aantal dat nog nooit zo
hoog was geweest
De meeste in Nederland wonende genaturahseerden waren
ook na 1890 afkomstig uit Duitsland (zie tabel 7) Van 1890 tot het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 werden in Neder
land vijfduizend in Duitsland geboren personen genaturaliseerd
Dit is ruim de helft van alle genaturahseerden Voor het overgrote
deel zullen dit personen met de Duitse nationaliteit zijn geweest
Hiernaast heeft een klein deel waarschijnlijk betrekking op oudNederlanders die door tien jaar verblijf in Duitsland staatloos
waren geworden en naar Nederland waren teruggekeerd
Bijna één op de vier genaturahseerden was in Nederland
geboren Tussen 1850 en 1890 was dit maar drie procent Het
betreft hier waarschijnlijk voor een groot deel meerderjarige kinderen van vreemdelingen (de tweede generatie) Vóór 1892 zouden zij het Nederlanderschap hebben verkregen op grond van de
territoriale bepalingen van de nationaliteitswet van 1850 (en ook
het Burgerlijk Wetboek van 1838) Na 1892 werd hun echter het
Nederlanderschap onthouden ten gevolge van de keuze voor het
afstammingsbeginsel Evenals voor de oud-Nederlanders die hun
Nederlanderschap na tien jaar verblijf in het buitenland verloren,

188 Moresnet is een Belgisch plaatsje
vlak onder Zuid-Limburg In de ancien
régime behoorde het t o t het hertogdom Limburg In 1816 toen Belgié bij
Nederland werd gevoegd werd
Moresnet over Pruisen en Nederland
verdeeld Behalve het Nederlandse
Moresnet en het Pruisische
Neu Moresnet kwam er ook een
Neutraal Moresnet dat vanwege een
meningsverschil over het tracé van de
grens door beide landen gezamenlijk
werd bestuurd Nadat België zich in
1830 losmaakte van Nederland kreeg
België de Nederlandse rechten over
Moresnet Neutraal Moresnet werd
pas bij de vrede van Versailles in 1919
aan het Belgisch grondgebied
toegevoegd Eerdere pogingen van
België en Pruisen o m tot
overeenstemming te komen waren
alle mislukt. Dit kwam omdat in
Neutraal-Moresnet galmei werd
gedolven een zmkerts dat vroeger
voor de bereiding van messing
onmisbaar was Deze informatie is
ontleend aan de Grote Winkler Prins
189 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer I 9 I 6 - I 9 I 7 271 n r 5
190 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer N 1931-1932 nr7Ba ρ 10

Tabel 6

Aantal genaturaliseerde! naar woonland

woonland

(1890- 940)

jaar
1890-1199

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939*

1890-1939*

totaal

У.

totaal

%

totaal

%

tonal

У.

totali

V.

tonal

У.

Nederland
Duitsland

443

13
16
0

343
226
73
15

72
17
S
3
1
0

3
1

.

.

.

-

137
39

1
0

overige landen

2

0

26

2

il
21
S
3
2
0
0
2

411
IN

Groot Untone
MeutraaHloresntt1*'

801
194
III
82
IS
7
67

6S
23
S

.

51
32
1
3
1
2
2
2

9391
3334
611

-

964
S35
24
SI
10
28
32
31

4911

87
1

33
SI
3
6
1

2S56

Ned-Indie
België
Frankrijk

SI7
80S
40
92
15
79

1

192

1

533

100

1574

100

1675

100

3133

100

6127

100

14442

100

totaal

.

s

1193

66
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191 Bijlagen Handelingen

fungeerde naturalisatie dus ook voor de tweede generatie als een
correctie op de nationahteitswet van 1892
In het vorige hoofdstuk bleek dat naturalisatie vóór 1890 eigenlijk alleen interessant en weggelegd was voor enkele welgestelde en vaak goed opgeleide vreemdelingen De motieven van
deze vreemdelingen, allen mannen, om Nederlander te worden,
waren meestal dat ze een functie bij de rijksoverheid ambieerden
of het kiesrecht, actief of passief, wilden uitoefenen Hierin kwam
de eerste jaren nadat de nationahteitswet van 1892 was ingevoerd
nog geen verandering Wel werd in 1896 de eerste vrouw genaturaliseerd193 en zouden er spoedig meer vrouwen volgen Maar
voor het overige bleef alles bij het oude
Dit veranderde na 1907 toen het voor in het buitenland wonende oud-Nederlanders mogelijk werd kosteloos het Nederlanderschap terug te krijgen Uit de vele protestbrieven over het verlies
van het Nederlanderschap bleek dat veel van deze oud-Nederlanders het Nederlanderschap terug wilden omdat ZIJ zich nog sterk
met Nederland verbonden voelden Hiernaast zullen echter ook
zakelijke motieven, zoals de zekerheid met betrekking tot de
mogelijke terugkeer naar Nederland, een rol hebben gespeeld
Bij in Nederland wonende vreemdelingen begon de belangstelling voor naturalisatie pas ten tijde van het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog te groeien De instabiele economische en politieke
situatie had tot gevolg dat de betekenis van het Nederlanderschap
voor het verblijfsrecht van vreemdelingen in Nederland belangrijker werd Sommige vreemdelingen voelden zich als met-Nederlander niet langer zeker van hun verbhjfs- en bestaansmogelijkheden m Nederland Zij vroegen naturalisatie aan om hun verblijf

Eerste

Kamer. 1937-1938 49-5Θ. nr 87a, ρ 2
192 Handelingen Eerste Kamer.
1937-1938, 14 december 1937, ρ 41
193 Z i e d e naturalisatie van Lina
H i m m e n genaturaliseerd bij w e t van
K j u l i 1896 Staatsblad. Ι B 9 6 nr 126

Tabel 7

geboorte
land

In Nederland wonende genaturalueerden naar geboorteland (1890-1940)

jaar
1890 - 1899

1900- 1909

1910- 1919

1920- 1929

1930- 1939*

1890- 1939*

totaal

'/l

tocaal

·/·

totaal

·/.

totaal

У.

IISI

45
24
10
1
1
2
1
1

2413
13(1

5005

375
172
130
(1
21
47

49
28
В
4
3
1
1
1

794
366
1(9
136
80
78

53
24
В
4
2
1
1
1

317

(

549

(

100

9391

100

totaal

V,

totaal

ia

Beigli

II
M

B3
2
8

375
70
41

73
14
1

701
112
100

73
12
10

Men

.

.

.

.

-

.

Frankrijk

1
10
2
6

0
2
0
I

4
4
8
1

1
1
2
0

4
5
8
4

0
1
1
0

(59
244
194
29
49
35
20

oraig

13

3

14

3

30

3

175

7

totaal

443

100

517

100

964

100

2554

100

Duitsland
Nederland

Ooitennik
Ausland
Ned-Inai

'/·

* inclusiti 123 naturalisaties tussen I januari en 10 mei 1940

4911

2213
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194 Zie bijvoorbeeld bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
191-4-1915 221 nrs 34 en 35,
1915-1916 197. nrs 54 en 55,
Handelingen Tweede Kamer
191-4-1915 18 mei 1915 ρ 1411 en
1915-1916,18 mei 1916, pp 1963 en
1976
195 Zie over de vrees voor ontslag als
motief voor naturalisatie bijvoorbeeld
bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1934-1935 186 ea nrs 4 en 5 ρ I
en 195 nr4

en werk in Nederland veilig te stellen
Ook in de jaren dertig
195
was dit een belangrijk motief voor naturalisatie
De toegenomen
betekenis van het Nederlanderschap voor het recht om in Neder
land te verblijven en te werken, had tot gevolg dat naturalisatie
ook voor anderen dan goed opgeleide vreemdelingen van belang
werd In de loop van de twintigste eeuw werden dan ook steeds
meer vreemdelingen genaturaliseerd die laag- of ongeschoolde
beroepen uitoefenden zoals arbeiders, landbouwers, mijnwerkers,
knechten, bedienden en bouwvakkers
Naast het belangrijke motief van het veiligstellen van verblijf en
werk in Nederland, hebben ook andere individueel bepaalde
motieven meegespeeld Zo blijkt uit de parlementaire stukken dat
naast het oude motief een functie bij de rijksoverheid te verkrijgen,
soms ook handelsbelangen meespeelden Tijdens de Eerste Wereld
oorlog hadden met name veel Duitsers, die in Nederland een
bedrijf hadden of handel dreven, last van het feit dat zij Duitser
waren Diverse staten, waaronder Engeland, wensten geen handel
te drijven met onderdanen van de vijand Hierdoor ondervonden
Duitse handelaren en zakenlui niet alleen reisproblemen, maar
werden aan hen vaak ook geen grondstoffen en andere goederen
geleverd Om deze problemen op te lossen vroeg een aantal van
hen naturalisatie aan, omdat zij als Nederlander geen problemen
zouden ondervinden 1 9 6 Ook in 1927 was 'handeldrijven' volgens
het Eerste-Kamerhd De Gijselaar nog een "zeer gewone reden
voor naturalisatie" 1 9 7 Toen waren het echter met name Oosteuro
peanen die, wederom onder meer in Engeland, hinder hadden
van hun nationaliteit.

Evenals bij de oud-Nederlanders gingen zakelijke motieven
voor naturalisatie ook bij in Nederland wonende vreemdelingen
vaak gepaard met emotionele motieven Minister Van Schaik be
toogde in dit verband dat men zowel bij Nederlanders als bij
196 Zie over deze handelsbelangen
vreemdelingen "de stof niet (kan) losmaken van den geest" 1 9 8
als motief voor naturalisatie bijlagen
Minister van Justitie Ort en zijn opvolger Heemskerk meenden
Handelingen Tweede Kamer
overigens dat "overwegingen van meer mateneelen aard" meestal
1916-1917 338 nrs40en4l en
de doorslag gaven 1 9 9
19I8-1919 115 nrs 2 en 4
De naturalisatie van Duitsers, vooral van Duitse joden in de
197 Handelingen Eerste Kamer,
jaren
dertig, vormt een goede illustratie van het samengaan van
1926-1927 IO mei I927.PP 818-819
zakelijke en emotionele motieven voor naturalisatie Bij veel van
198 Handelingen Eerste Kamer
de in Nederland wonende Duitsers vond in de jaren dertig ten
1933-1934 15 mei 1934, ρ 524
gevolge van de politieke gebeurtenissen in Duitsland een proces
199 Zie bijlagen Handelingen Tweede van emotionele verwijdering van hun land van herkomst plaats
Ongetwijfeld zal dit de emotionele toenadering tot Nederland en
Kamer, 1914-1915,221,nr 35
de belangstelling voor naturalisatie hebben vergroot Deze emo
I9I5-I9I6 I97nr55 ρ 1 en
Handelingen Eerste Komer, 1920-1921, tionele motieven waren echter niet de enige reden dat velen van
I maart 1921, ρ 401
hen Nederlander wilden worden Zij wilden voorkomen dat zij
terug werden geroepen naar Duitsland om in hun land tewerk
200 Dit blijkt ook uit het op 6
gesteld te worden of om in het Duitse leger te dienen Aan hun
november 1988 uitgezonden
naturalisatieverzoek lagen dus zowel emotionele als zakelijke
radioprogramma Het Spoor van de
motieven ten grondslag 20°
VPRO
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Om te weten hoe groot de belangstelling voor naturalisatie
voor de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk was, is het tevens
van belang om te weten waarom het overgrote deel van de
vreemdelingen in Nederland niet om naturalisatie vroeg Waarschijnlijk waren alleen al de hoge kosten voor naturalisatie, minimaal tweehonderd gulden, voor veel vreemdelingen een
onoverkomelijke drempel om naturalisatie aan te vragen Niet
voor niets werd in de Tweede en de Eerste Kamer herhaaldelijk op
verlaging van het minimumbedrag aangedrongen Ook de zeer
lange wachttijden en de weinig verzoekersvriendehjke opstelling
van de overheid zullen ertoe hebben bijgedragen dat het aantal
naturalisatieverzoeken betrekkelijk klein bleef Dit beeld wordt
bevestigd door het onderzoek van Brassé en Van Schelven (1980
178-179) naar de assimilatie van vooroorlogse immigranten uit
Polen, Slovénie en Italie Unaniem waren de respondenten van
oordeel dat het voor de oorlog "niet gemakkelijk" was om je te
laten naturaliseren Het was duur, het duurde allemaal "erg lang"
en soms leek er zelfs sprake van "regelrechte tegenwerking" Na
de oorlog werd het volgens de respondenten gemakkelijker om
Nederlander te worden

9

Conclusies

In dit hoofdstuk bleek dat de invoering van de Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap van 1892 belangrijke
veranderingen tot gevolg had voor de verkrijging van het Nederlanderschap door kinderen van in Nederland gevestigde vreemdelingen Geboorte uit in Nederland gevestigde vreemdelingen
leverde niet langer automatisch het Nederlanderschap op Alleen
personen van de derde generatie die zonder het Nederlanderschap staatloos zouden zijn, kwamen hiervoor nog in aanmerking
Alle andere in Nederland geboren kinderen van vreemdelingen
waren voor de verkrijging van het Nederlanderschap voortaan op
naturalisatie aangewezen Wel werd in de wet geregeld dat minderjarige kinderen en gehuwde vrouwen automatisch met hun
vader en man werden 'meegenaturaliseerd'
Het ideaal van de natiestaat was ook m de onderhavige periode
zeer invloedrijk De opvatting dat alleen diegenen Nederlander
moeten kunnen worden die zich verbonden voelen met Nederland, hart voor de Nederlandse zaak hebben en zich daarvoor
willen inzetten, speelde in de parlementaire discussies voortdurend een belangrijke rol De keuze voor het afstammingsbeginsel
in 1892 had in belangrijke mate te maken met de opvatting dat
geboorte uit Nederlandse ouders, waar ook ter wereld, een grotere
garantie voor die gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens bood dan
geboorte op Nederlands grondgebied uit buitenlandse ouders
De uitsluiting van de 'inlanders' van het Nederlanderschap in
1892 en de verlening van het tweederangs onderdaanschap in
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1910 vonden plaats vanuit de gedachte dat zij niet als leden van de
Nederlandse natie konden worden beschouwd De instelling van
de kosteloze naturalisatie van oud-Nederlanders m 1907 en de
'collectieve naturalisatie' in 1910 werden gelegitimeerd met het
argument dat deze personen in hun hart Nederlanders waren
gebleven Het ambtelijk onderzoek in verband met naturalisatieverzoeken werd tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de jaren
dertig mede geïntensiveerd om te voorkomen dat later zou blijken
dat er vreemdelingen waren genaturaliseerd waarbij de gewenste
gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens toch niet aanwezig waren
Ten slotte werden militairen die hun dienstplicht op goede wijze
hadden vervuld vanaf 1924 kosteloos genaturaliseerd omdat zij
hadden bewezen "Nederlanders-met-der-daad" te zijn.
Het belang van het ideaal van de natiestaat voor de verlening
van het Nederlanderschap aan vreemdelingen bleek ook uit opvattingen over de behartiging van nationale belangen De naturalisatie van langdurig in Nederland wonende en 'geassimileerde'
vreemdelingen werd door de regering als een nationaal belang
gezien Vreemdelingen die door hun langdurig verblijf in de
Nederlandse samenleving nauwelijks nog van andere Nederlanders waren te onderscheiden, moesten niet van het Nederlanderschap worden uitgesloten als zij hierom vroegen Uitsluiting zou
tot afstoting en emotionele verwijdering van Nederland leiden
hetgeen de ontwikkeling van 'vreemdelingenkolonies' zou kunnen bevorderen Deze opvattingen moesten echter in toenemende
mate concurreren met opvattingen over andere nationale belangen Sinds de Eerste Wereldoorlog, maar vooral gedurende de
jaren dertig, was de bescherming van de nationale werkgelegenheid en de Openbare kas' van grote invloed op het naturalisatiebeleid De verhoging van het naturahsatiegeld, de verlenging van
de verblijfsnorm tot vijftien jaar en de kunstmatig in stand gehouden wachttijden dienden alle ter beperking van het aantal
naturalisaties
De invloed van het gelijkheidsideaal op de verlening van het
Nederlanderschap was ook in de periode 1892-1940 gering. Het
beleidsuitgangspunt dat het in het algemeen wenselijk was om
langdurig in Nederland wonende en 'geassimileerde' vreemdelingen te naturaliseren, had misschien deels te maken met de
opvatting dat het niet rechtvaardig was om deze vreemdelingen,
die feitelijk nauwelijks van andere Nederlanders waren te onderscheiden, anders te behandelen. Als er al een zekere plicht werd
gevoeld om hen te naturaliseren, werd die echter grotendeels
overschaduwd door de bescherming van hoofdzakelijk economische belangen
Het aantal naturalisaties nam in de periode 1890-1940 toe van
gemiddeld enkele tientallen rond de eeuwwisseling tot bijna vijfhonderd in de jaren dertig. Voor een niet onbelangrijk deel werd
die stijging veroorzaakt door de werking van de nationaliteitswet
van 1892 Een derde van alle naturalisaties had betrekking op
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oud-Nederlanders die hun Nederlanderschap door tienjarig verblijf
in het buitenland hadden verloren Een kwart van alle in Nederland wonende genaturaliseerden was ook in Nederland geboren
Een groot deel hiervan zou op basis van het Burgerlijk Wetboek
van 1838 en de nationaliteitswet van 1850 het Nederlanderschap
automatisch hebben verkregen
De stijging van het aantal naturalisaties werd echter eveneens
veroorzaakt door de toegenomen belangstelling voor naturalisatie
bij vreemdelingen Aan de min of meer vanzelfsprekende situatie
dat vreemdelingen m Nederland konden verblijven zolang ze
niemand tot last waren en over voldoende middelen van bestaan
beschikten, was een eind gekomen toen Nederland, evenals vele
andere Europese staten, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog
de nationale arbeidsmarkt ging beschermen Het belang van het
Nederlanderschap als verblijfsrechtelijke status nam hierdoor toe
Dit had een toename van verzoeken om naturalisatie tot gevolg
van vreemdelingen die hun verblijf en werk in Nederland door de
verkrijging van het Nederlanderschap wilden veilig stellen Overigens 70U het aantal naturalisaties, vooral m de jaren dertig,
aanzienlijk groter zijn geweest als het beleid niet zo restrictief was
geweest
De Duitsers waren met meer dan de helft van alle naturalisaties
nog steeds veruit de grootste groep genaturaliseerden, gevolgd
door de Belgen met acht procent Hun aandeel zou door de
toenemende immigratie vanuit andere landen na de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk afnemen

Hoofdstuk

4

De naoorlogse periode en de onafhankelijkheid
van Indonesië en Suriname (1945-1975)

1

Nederland in o o r l o g (1940-1945)

Op 10 mei 1940 raakt Nederland bij de Tweede Wereldoorlog
betrokken. Aan het normaal functioneren van het Nederlandse
constitutionele bestel komt spoedig een eind. Het parlement komt
niet meer bijeen en Koningin Wilhelmina wijkt met haar ministers
uit naar Londen.
De naturalisatie van vreemdelingen ligt gedurende de oorlog
stil. Alleen in juni 1944 worden door de regering in Londen vijftig
staatloos geworden oud-Nederlanders kosteloos genaturaliseerd.1
De meesten van hen hadden hun Nederlanderschap verloren door
toetreding tot het Spaanse leger tijdens de Spaanse burgeroorlog.
Zij hadden zich in Engeland als vrijwilliger voor het Nederlandse
leger aangemeld, maar wensten als tegenprestatie hun Nederlan
derschap terug te krijgen. De regering wilde van deze ruil aanvan
kelijk niets weten. Bovendien betwijfelde ze of ze krachtens het
staatsnoodrecht tot naturalisatie bevoegd was. Maar uiteindelijk
besluit ze er toch mee in te stemmen. Weigering zou immers
betekenen "dat de Nederlandsche krijgsmacht de diensten van een
aantal voor het meerendeel zeer bruikbare en ervaren krachten
zou moeten ontberen". 2

1 Besluit van 29 Juni 1944, Staatsblad,
l944,nnE47.
2 Zie de brief van 28 juni 1944 van de
minister voor Algemene
Oorlogvoering Gerbrandy
( 1942-1945) en de minister van Justitie
Van Angeren ( 1942-1944) aan de
Koningin ter motivering van de vijftig
naturalisaties, bijlagen Handelingen
Eerste Kamer, 1946-1947.427, p. 2.
3 Besluit van 12 oktober 1944,
Staatsblad, I944,nr. E Ι2Θ.
4 Zie de brief van 28 juni 1944.

Het blijft echter bij deze vijftig naturalisaties. Voor de overige
personen die zich in Nederlandse krijgsdienst bevinden en een
naturalisatieverzoek hebben ingediend, wordt in oktober 1944 een
andere oplossing gekozen. Zij worden als Nederlander aange
merkt totdat het parlement na de bevrijding weer bijeen komt en
over hun naturalisatie zal beslissen.3 Hetzelfde geldt voor het
varend personeel van de Nederlandse koopvaardij. Deze zee
lieden doen volgens de regering voor wat het algemeen belang en
het persoonlijk gevaar betreft niet onder voor degenen die in het
leger dienen. 4 Hoeveel personen van deze speciale mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt en waaruit de voordelen van gelijke
behandeling voor hen bestonden, is mij niet bekend.
Op 5 mei 1945 viert Nederland de bevrijding en komt het
normale politieke leven weer langzaam op gang. In 1946 vinden
verkiezingen plaats en worden de 'Voorlopige Staten-Generaal'
vervangen door een nieuw gekozen parlement. Voor minister van
Justitie Kolfschoten (1945-1946) is dan de tijd aangebroken dat het
naturalisatiebeleid weer kan worden opgepakt. Eerder had hij de
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Voorlopige Staten-Generaal niet het juiste forum geacht om "zulke
principiële zaken" als naturalisatie te bespreken 5

2

2 1

Naturalisatiebeleid i n het teken van de oorlog
(1945-1955)
GEDRAG IN DE OORLOG ALS NIEUWE MAATSTAF VOOR
NATURALISATIE

5 Zie Bogaarts (1989 1771)
6 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1946 235 nrs 1-3

Op 15 juni 1946 bereikt het eerste wetsontwerp tot naturalisatie van
twintig personen de Tweede Kamer 6 Het wetsontwerp is in de
Tweede Kamer aanleiding om de regering te vragen "welke normen zij bij de overweging van een verzoek denkt toe te passen" 7
Van Maarseveen (1946-1948), die inmiddels Kolfschoten als
minister van Justitie is opgevolgd, verklaart dat de algemene
beleidsuitgangspunten van voor de oorlog nog steeds van kracht
zijn 8 Hij verwijst daarbij naar de eerder besproken circulaire van
minister Ort uit 1916 9 Primair wordt gewerkt vanuit de vraag of
een Nederlands belang zich tegen de naturalisatie verzet (het
"negatieve stelsel") Als dit niet het geval is en de verzoeker
bovendien "vereenzelvigd is met het land en met de gemeenschap, waarin hij wordt opgenomen", kan de gunst van naturalisatie worden verleend Naturalisatie van dergelijke verzoekers is
volgens de minister in het algemeen belang Het is niet vereist dat
voor elke naturalisatie afzonderlijk wordt aangetoond dat daarmee
een specifiek Nederlands belang wordt gediend (het "positieve
stelsel")
Evenals enkele van zijn voorgangers plaatst Van Maarseveen
het naturahsatiebeleid tegen de achtergrond van de nationaliteitswet van 1892
"De wet van Nederland, welke weinig territoriaal is gericht
en dus de op den grond geborenen niet noemenswaard
absorbeert, eischt veel van het naturalisatie-instituut "10

7 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1946 235 nr5
8 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1946 235 nr 5 Zie voor deze
beleidsuitgangspunten ook
Naturalisatie (1946) en Bogaarts
(1989 1772)

Ook voor wat betreft de naturalisatie van verzoekers die hun
Nederlanderschap hebben verloren door tienjarig verblijf in het
buitenland, worden de argumenten van voor de oorlog herhaald

9 De circulaire werd door de regering
als bijlage van de memorie van
antwoord meegestuurd (Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer 1946 235
nr 7) Zie voor deze circulaire bijlage III
10 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1946 235 n r 6
11 Idem

"Voor Nederland, dat van oudsher aan wereldverkeer op
ruime schaal deelneemt, is het nuttig, dat ook in den
vreemde Nederlanders gevestigd zijn Een practisch argument is wijders hierin gelegen, dat de betrokkenen buiten
bezwaar van den lande elders den kost verdienen Zijn zij
staatloos, dan kunnen zij reeds op dien grond uitgewezen
worden en moeten dan allicht als oud-Nederlanders worden overgenomen " n
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In het vorige hoofdstuk bleek dat deze algemene beleidsuitgangs
punten op zich nog weinig zeggen over het concrete beleid
Vereenzelviging met Nederland en de Nederlandse bevolking was
in de jaren dertig nog geen garantie voor naturalisatie Vele
verzoeken werden met het oog op de economische en politieke
situatie afgewezen of lange tijd terzijde gelegd om het aantal
naturalisaties zoveel als wenselijk te beperken In beginsel kwa
men alleen verzoekers in aanmerking die vijftien jaar of langer in
Nederland woonden en die met betrekkelijke zekerheid ook in de
toekomst hun werk zouden behouden
Hoewel deze strenge normen na 1945 niet meer worden toe
gepast, heeft naturalisatie ook direct na de oorlog geen hoge
prioriteit Fr heerst armoede en woningnood en de geboortecijfers
zijn hoog De regering gaat ztch spoedig actief bezighouden met
de emigratie van Nederlanders Hiernaast bestaat achterdocht
omtrent de naturahsatiemotieven van verzoekers ZIJ zouden vaak
uit eigenbelang en niet uit gevoelsmatige betrokkenheid met
Nederland het Nederlanderschap willen verkrijgen Tegen deze
achtergrond heeft de regering er geen behoefte aan op grote
schaal vreemdelingen te naturaliseren De aansporing van enkele
Eerste-Kamerleden om toch vooral een restrictief en voorzichtig
naturalisatiebeleid te voeren, is in 1948 dan ook niet aan dove
mansoren gericht Minister Van Maarseveen antwoordt
"Ik ben in deze richting voortdurend werkzaam - of mis
schien moet ik zeggen niet werkzaam Ik laat namelijk
weinig spoed betrachten bij het naturaliseren van vreemde
lingen Door de Tweede Kamer is op mij meermalen
aandrang uitgeoefend met meer spoed en meer voortva
rendheid en met tewerkstelling van meer personeel tot de
gevraagde naturalisatie over te gaan Ik zet mij daartegen
als regel schrap, omdat ik het eens ben met degenen, die
menen, dat men op dit terrein voorzichtig moet zijn Zij,
die naturalisatie aanvragen, worden dikwijls niet beheerst
door grote liefde voor Nederland, maar door de begrijpelij
ke zucht, eigen belangen tijdelijk veilig te stellen Hiervoor
12
dient de naturalisatie echter niet "

12 Handelingen Eerste Komer

Het ambtelijke onderzoek is direct na de oorlog nog even uit
gebreid als in de jaren dertig Bij de advisering over naturalisatieverzoeken zijn nog steeds dezelfde instanties betrokken De plaat
selijke politie maakt daarbij gebruik van dezelfde uitgebreide
vragenformulieren, de 'staten van inlichtingen Uit de archieven
van het ministerie van Justitie blijkt dat na de oorlog ook de
Binnenlandse Veiligheidsdienst wordt geconsulteerd De ad
viesaanvraag bestaat uit vijf vragen die ook in de staten van
inlichtingen voorkomen Staat aanvrager bekend als spion' Wordt
hi) verdacht van spionage of van het plegen van handelingen in

1947-1948 10 maart 1948 ρ 277

strijd met de Nederlandse belangen' Is hij lid van een politieke
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vereniging? Is hi| staatsgevaarlijke leerstellingen toegedaan' Is
redelijkerwijs te verwachten dat hij zich in de toekomst en met
name in de tegenwoordige bijzondere omstandigheden als een
13
goed Nederlander zal gedragen?
Vergelijking van het aantal ingediende verzoeken met het aan
tal ingewilligde maakt duidelijk hoe restrictief het beleid in de
eerste jaren na de oorlog is Bij het uitbreken van de oorlog lagen
er bij het ministerie nog een kleine drieduizend verzoeken op
afhandeling te wachten ы In juni 1947 is dit aantal gegroeid tot
ruwweg achtduizend 1 5 Hier staan in 1946 en 1947 slechts twintig
respectievelijk 511 naturalisaties tegenover In de jaren hierna zou
het aantal naturalisaties langzaam toenemen.
14 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
De constatering dat het naturahsatiebeleid ook in de eerste
1946-1947,269 nrS.p 5
jaren na de oorlog restrictief is, betekent niet dat die restrictiviteit
15 bijlagen Handelingen Eerste Kamer. voor alle verzoekers in dezelfde mate geldt Verzoekers die zich in
1946-1947,377, ρ 2
de oorlog actief hebben ingezet voor Nederland en de Neder
landse bevolking, kunnen op beduidend meer sympathie rekenen
16 In dit verband is vermeldenswaard
dan verzoekers die zich in de oorlog op de vlakte hebben
dat de regering direct na de oorlog
gehouden of 'fout' zijn geweest Het 'gedrag in de oorlog' wordt
een onderzoek heeft ingesteld naar
het gedrag in de oorlog van de in
na 1945 een belangrijke maatstaf voor naturalisatie. Voor de oorlog
1939 en 1940 genaturaliseerde
moest voor naturalisatie de verwachting bestaan dat de verzoeker
personen Een kleine negen procent
zich in de toekomst als een goed Nederlander zou gedragen Na
van hen bleek tijdens de oorlog
de oorlog wordt hiernaast van belang of de verzoeker zich in de
"politiek verkeerd (te) zijn gegaan
oorlog als een goed Nederlander heeft gedragen l 6 In de memo
Deze cijfers waren voor de regering
ries van toelichting wordt hierover in de meeste gevallen een
overigens niet alarmerend Wel gaven
opmerking opgenomen 1 7
13 Zie voor verzoeken om informatie
aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst
bijvoorbeeld Semi-statisch Archief van
het ministerie van Justitie Rijswijk,
doos l.nr 461/133 doos2l,nrs
644/684 en 65 l/l 62 en doos 27,
nr 693/347 Over de rol van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst bij de
advisering over naturalisatieverzoeken
vóór de Tweede Wereldoorlog is mij
niets bekend

ze volgens haar aan dat een gedegen
onderzoek op zijn plaats was Zie over
dit onderzoek bijlagen Handelingen
Tweede Kamer. 1946-1947 465 nr 5

Degenen die in de oorlog actief aan het verzet hebben deel
genomen, in de geallieerde legers hebben gevochten of op sche
pen van de Nederlandse koopvaardij hebben gevaren, kunnen
met vertrouwen de beslissing op hun naturalisatieverzoek tege
17 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
moet zien Hun verzoek wordt bovendien kosteloos 1 8 en met
1947-1948 744,nrs4en5
voorrang behandeld Het 'voorrangsbeleid' is lange tijd onderwerp
18 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,van discussie tussen kamerleden en de minister van Justitie 1 9
1949-1950 1648, nr 5 en ook
Regelmatig wordt de minister ter verantwoording geroepen, als
Handelingen Tweede Kamer
blijkt dat er nog verzetsstrijders op naturalisatie wachten, terwijl
1949-1950,27 september 1949. ρ 5J
anderen worden voorgedragen of al zijn genaturaliseerd 2 0 Uit de
verzoeken zou echter volgens minister Wijers (1948-1950) niet
19 Zie vooral Handelingen Tweede
21
Kamer 1947-1948,3 december 1947,
altijd direct blijken dat het om een verzetsstrijder gaat
Boven
pp 589-590
dien wordt behalve aan de "dappere strijders" uit de oorlog ook
aan anderen voorrang verleend, zoals aan oud-Nederlanders die
20 Zie bijvoorbeeld Handelingen
Tweede Kamer. 1947-1948 I juli 1948, hun Nederlanderschap door tienjarig verblijf in het buitenland
hebben verloren en aan vreemdelingen die langdurig in Neder
pp 2068-2069, Handelingen Eerste
land verblijven en hierdoor "feitelijk ingeburgerd zijn" 2 2 Hetzelfde
Kamer, 1948-1949,21 september
1948 ρ 5 bijlagen Handelingen Tweede geldt voor verzoekers "wier naturalisatie ten goede komt aan 's
Kamer 1948-1949, 1161, nr 4 en
land cultureel, sociaal of economisch belang" 2i Zo wordt met het
1949-1950, 1506, nr 4
oog op het tekort aan leerkrachten voor het lager onderwijs op
advies van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
21 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
pen voorrang gegeven aan onderwijzers 2 4 Ook wordt op advies
Handelingen Tweede Kamer.
van de minister van Economische Zaken voorrang verleend aan
1948-1949, 1161, nr 5
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verzoekers die economische activiteiten verrichten die in het
25
belang van Nederland zijn
De argumenten van regeringszijde kunnen niet verhinderen dat
de Tweede Kamer nog in 1951 een motie van Scheps, oud-verzetsstnjder en fractielid van de Partij van de Arbeid (PvdA), aanneemt,
waarin op spoedige naturalisatie wordt aangedrongen van "perso
nen, die zich jegens het Nederlandse volk in de jaren 1940-1945
26
verdienstelijk hebben gemaakt" De meeste "dappere strijders"
zijn dan echter al genaturaliseerd De discussies over het voor
rangsbeleid hebben dan ook hun langste tijd gehad.
22 Handelingen Tweede Kamer.
Begin jaren vijftig verandert ook de politieke houding ten
1947-I94B. 3 december 1947,
opzichte van de naturalisatie van minder dappere verzoekers en
pp 589-590 Zie ook fljtogen
Hondetingen Tweede Kamer,
van verzoekers die tijdens de oorlog 'fout' zijn geweest Daarbij
1948-1949, 1153 nr 6 en 1161 nr 5
moet vooral worden gedacht aan Nederlanders die in Duitse
knjgs- of staatsdienst zijn getreden en hierdoor hun Nederlander
23 Het betreft hier overigens geen
schap hebben verloren en aan in Nederland wonende Duitsers,
limitatieve opsomming De ministers
die in de oorlog gehoor hebben gegeven, meestal hebben moeten
wilden zich het recht voorbehouden
geven, aan de oproep voor militaire dienst in het Duitse leger De
ook aan anderen voorrang te geven
teruggave en verlening van het Nederlanderschap aan deze oudZo bleek m 1952 dat mede aan de
door vervolging getroffen joden enige
Nederlanders en Duitsers hebben na de oorlog een belangrijke
voorrang" was verleend Zie bijlagen
plaats ingenomen in de discussies over het naturalisatiebeleid
Handelingen Tweede Kamer,
Hetzelfde geldt voor de teruggave van het Nederlanderschap aan
1952-1953 2800 IV nr 9. ρ 4
de oud-Spanjestrijders Op elk van deze drie groepen wordt hier
24 Bijlogen Handelingen Tweede Kameronder ingegaan
1948-1949 878 nr 5, ρ 5 Zie ook
Bijlogen Handelingen Tweede Kamer

22

NATURALISATIF VAN NEDFRLANDSE WAPFNDRAGERS'

1946-1947 399, nr 5, ρ 7 en
1949-1950,1269, nr 6

Nederlanders die zich zonder verlof van de regering in vreemde
krijgs- of staatsdienst begaven, verloren op grond van de nationaliteitswet van 1892 automatisch hun Nederlanderschap 2 7 Hierdoor
' Nederlands deviezenbelang" wordt
gediend een grote rol Zie Bijlagen
waren al vóór de Tweede Wereldoorlog enkele honderden NederHandelingen Tweede Kamer,
landers hun Nederlanderschap kwijtgeraakt Het ging vooral om
1950-1951 2075, nr 6 en Bijlagen
Nederlanders die tijdens de Spaanse burgeroorlog in dienst van
Handelingen Tweede Kamer,
het Spaanse leger tegen de fascisten hadden gevochten 2 8 Tijdens
1948-1949 IOIO,nr5en 1950-1951,
de Tweede Wereldoorlog kwamen hier echter nog vele duizenden
1786 nr5
Nederlanders bi| Het betrof zowel Nederlanders die in dienst van
één van de bondgenoten waren getreden, als Nederlanders die
26 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1950-1951.2232 Deze motie werd
zich in dienst van de Duitsers hadden begeven Volgens de wet
op 19 juli 1951 zonder hoofdelijke
ging het Nederlanderschap immers verloren, ongeacht of het een
stemming aangenomen Zie
bevriende of vijandelijke mogendheid betrof
25 Daarbi) speelt de vraag of het

Hondelingen Tweede Kamer,
1950-1951,19 juli 1951, ρ 2537
27 Artikel 7 onder 4 van de
nationahteitswetvan 1892
Nederlanderschap wordt verloren
door zonder Ons verlof zich te
begeven in vreemden krijgs- of
staatsdienst
28 Zie paragraaf 2 4 van dit hoofdstuk

In 1941 stelde de Duitse bezetter de betreffende verliesbepaling
buiten werking om zielen te winnen voor het Duitse leger Het
besluit is door de Nederlandse regering echter nooit erkend Voor
de regering was het verlies van het Nederlanderschap door het
verrichten van Duitse krijgs- of staatsdienst een verdiende straf
waaraan niet kon worden getornd Anders lag dit ten aanzien van
de Nederlanders die in dienst van één van de bondgenoten waren
getreden In 1944 besloot de Nederlandse regering dat alle Nederlanders die na 9 mei 1940 in knjgs- of staatsdienst van een
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29 Besluit van 4 oktober 1944
Staatsblad 1944 nr E 127
30 BIJ gevangenisstraf van meer dan
een |aar bleef de betrokkene nog tot
tien |aar na de beëindiging van zijn
straf van het kiesrecht verstoken In
het geval van een niet ten uitvoer
gelegde doodstraf of levenslange
gevangenisstrafwas de uitsluiting van
het kiesrecht voor het leven
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bondgenoot waren getreden, geacht werden hun Nederlander
schap te hebben behouden 2 9 De onwenselijke gevolgen van de
werking van de wet werden hiermee voor een belangrijk deel
weggenomen
Voor de 'foute' Nederlanders of 'Nederlandse wapendragers',
zoals ze vaak worden genoemd, ontstaat pas veel later enige
clementie In het voorjaar van 1951 stuurt minister van Justitie
Muldenje (1951-1952) een wetsontwerp naar de Tweede Kamer
waarin wordt voorgesteld aan alle in Nederland wonende oudNederlanders die sinds 1 januari 1935 het Nederlanderschap heb
ben verloren door vreemde krijgs- of staatsdienst, het Nederlan
derschap terug te geven De datum 1 januari 1935 is gekozen om
ook de oud-Spanjestrijders in de herkrijging te laten delen Afge
zien van het vereiste dat de betrokkenen een jaar in Nederland
moeten wonen, zal de teruggave onvoorwaardelijk en automatisch
geschieden Wel is voorgesteld dat in het geval de betrokkene een
zware straf heeft gekregen, het kiesrecht voor bepaalde of onbe
paalde tijd blijft ontnomen 3 0

Het wetsontwerp is het gevolg van de politieke wil van de
regering om ook nationahteitsrechtelijk een punt achter de oorlog
te zetten De primaire haat- en wraakgevoelens, die direct na de
oorlog ten aanzien van 'foute' Nederlanders bestonden, zijn inmid
31 Zie over deze Bijzondere
dels bedaard Velen van hen zijn krachtens de 'Bijzondere Rechts
Rechtspleging bijvoorbeeld Belinfante
pleging' veroordeeld en gestraft 31 De opvatting dat zij hiernaast
(1978) Romijn (1989) en Leyten
niet gestraft moeten blijven door hun het Nederlanderschap nog
(1971)
langer te onthouden, vindt steeds meer weerklank Het betreft
32 Zo wees het Eerste-Kamerlid De
bovendien oud-Nederlanders die niet uitgezet kunnen worden
Vos van Steenwijk (WD) erop dat de
omdat
geen enkele staat in de wereld hen hoeft op te nemen
NSB ers Mussert en Rost van
Verder heelt de staatloosheid van de 'foute' Nederlanders ook
Tonningen Nederlander waren
gevolgen voor hun echtgenotes Zij hebben ten gevolge van het
gebleven terwijl de chauffeur van een
Beauftragte het Nederlanderschap had beginsel 'de vrouw volgt tijdens het huwelijk de nationaliteit van
verloren (Handelingen Eerste Kamer
de man' eveneens het Nederlanderschap verloren Ten slotte heeft
1952-1953 28|uh 1953 ρ 2260)
de betreffende verliesbepaling lang niet altijd een bevredigende
Over artikel 7 onder 4 van de
werking gehad Bepaalde personen die weinig kwaads hadden
nationaliteitswet van 1892 is na de
gedaan, vielen soms onder de termen van het artikel, terwijl
oorlog een omvangrijke jurisprudentie
anderen die veel meer op hun geweten hadden, het Nederlander
ontstaan Zie hierover bijvoorbeeld
schap behielden 3 2 Al met al meent Muldenje dan ook dat deze
Van Nijnatten ( 1947) Van der Meide
"inheemsen, (die) hier thuis (behoren)" 3 3 maar beter zo spoedig
(1949) en Boelens (1950)
mogelijk weer in het Nederlandse volk worden opgenomen Ge
33 bijlagen Handelingen Tweede Kamer zien het grote aantal staatlozen, geschat wordt dat het ongeveer
1950-1951 2l27nrS,p 6
veertigduizend personen betreft (met de vrouwen en kinderen
erbij zeventigduizend), verdient automatische verlening ter vermij
34 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
ding van "de omvangrijke en kostbare administratieve besognes"
1950 1951 2127 nr3
de voorkeur boven naturalisatie 3 4
35 Zie bijvoorbeeld
Nederlanderschap (1951) en Menalda
( 1951 en 1952) Voor een positieve
reactie op het ontwerp-Muldenje kan
worden verwezen naar De Zaaijer
(1953)

De tijd blijkt echter nog niet rijp voor het vergaande voorstel
van Muldenje Zowel binnen als buiten 3 5 de Tweede Kamer zit
nog te veel oud zeer voor een dergelijk generaal pardon Vele leden
van de Tweede Kamer, waaronder Scheps, vinden het voorstel
onaanvaardbaar Het had hen "bijzonder pijnlijk getroffen" dat de

De naoorlogse periode

113

regering de "vrijwillige btrijders voor de democratie", met name de
oud-Spanjestnjders, op één hoop gooit met de "landverraders" die
tijdens de Tweede Wereldoorlog "vrijwillig en welbewust bij de
зб
vijand dienst hebben genomen"
Bovendien willen zij van een
automatische en massale teruggave van het Nederlanderschap aan
de 'landverraders' niets weten De normale individuele beoor
deling die bij naturalisatie plaatsvindt, moet volgens hen worden
gehandhaafd Als de kosten een belemmering zijn, moeten de
'landverraders' hier maar voor opdraaien De publiciteit die in de
parlementaire behandeling van de naturalisaties ligt besloten,
vinden zij "een deel van hun boete"
De regering, die slechts van een minderheid in de Tweede
Kamer steun krijgt, beseft dat het wetsontwerp in deze vorm geen
kans van slagen heeft Nadat de memorie van antwoord is uit
gebracht, ligt de behandeling van het ontwerp geruime tijd stil Pas
een jaar later wordt die onder de nieuwe minister van Justitie
Donker (1952-1956) hervat Donker deelt de kritiek van de Kamer
en wijzigt het voorstel drastisch Alleen de bepalingen over het
kiesrecht blijven behouden
De automatische verlening wordt vervangen door naturalisatie
op ver7oek Het gewijzigde voorstel heeft alleen betrekking op in
Nederland wonende staatloze oud-Nederlanders die door vijande
lijke knjgs- of staatsdienst het Nederlanderschap hebben verloren
De oud-Spanjestnjders worden buiten het voorstel gelaten De
vrijwel onvoorwaardelijke teruggave van het Nederlanderschap is
in het gewijzigd voorstel eveneens verlaten Een individuele be
oordeling van het gedrag van de verzoeker tijdens en na de oorlog
wordt onontbeerlijk geacht
Ook het nieuwe voorstel ondervindt in de Tweede Kamer
stevige kritiek, nu van degenen die meer in het generaal pardon
van Muldenje zien Uiteindelijk wordt het voorstel echter toch met
grote meerderheid aangenomen om de oplossing van deze sle
pende zaak niet nog langer uit te stellen Niet onbelangrijk in dit
verband is, dat Donker de verwachting uitspreekt dat de verzoe
ken spoedig massaal zullen binnenkomen, zodat deze zaak in
ruwweg twee jaar kan worden afgewerkt 3 7 Tien leden van de
Tweede Kamer stemmen niettemin tegen vijf leden van de Com
munistische Partij van Nederland (CPN) uit ongenoegen over het
36 ßi;togen Handelingen Tweede Kamer feit dat de oud-Spanjestnjders buiten de boot zijn gevallen en vier
leden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD) en
1951 -19S2 2127. nr 4 ρ 3
één lid van de Katholieke Volkspartij (KVP), omdat zij niet kunnen
37 Handelingen Tweede Kamer,
aanvaarden dat de eenvoud en het algemene karakter van het
1952-1953 I7apnl 1953, ρ 2564
ontwerp-Mutdenje is verlaten en voor een waarschijnlijk kleine
groep afwijzingen een omvangrijk ambtenarenapparaat in het
38 Zie bijvoorbeeld de stemverklaring
leven moet worden geroepen ^8 Om diezelfde redenen stemmen
van Klompé (KVP), Handelingen
Tweede Kamer 1952 1953 21 apnl
ook in de Eerste Kamer vijf leden (twee van de CPN, twee van de
1953.ρ 257Θ
W D en één van de ARP) tegen het ontwerp Op 30 juli 1953 is
de wet een feit35> De naturalisatie wordt verleend door de minis39 Wet van 30 juli 1953 Staatsblad.
ter van Justitie zonder tussenkomst van het parlement Het is de
I953,nr363
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eerste keer dat volstaan wordt met een dergelijke vereenvoudigde
40
procedure
Spoedig blijkt, tot teleurstelling van vele leden van de Tweede
41 bijlagen Handelingen Tweede Kamer en de Eerste Kamer, dat de wet toch niet tot de massale en snelle
1956-1957 4500 IV nr 9 ρ 8
teruggave van het Nederlanderschap leidt Eind 1956 zijn een
kleine
8 000 verzoeken ingediend, een fractie van het totaal aantal
42 Handelingen Tweede Kamer
geschatte wapendragers van 40 000"" De zojuist aangetreden
1956-1957 31 januari 1957 ρ 2309
minister van Justitie Samkalden (1956-1958) wijt het geringe aantal
43 Zie voor het aantal staatloze
verzoeken aan het feit dat de naturalisatie niet kosteloos is 4 2
oud-Nederlanders ook Belinfante
Bovendien is volgens hem de schatting van 40 000 personen
(1978 589)
destijds veel te hoog geweest Het exacte aantal is nooit bekend
geworden Als de wet in 1977 wordt ingetrokken, wordt de
+4 Het laatste mi| bekende overzicht
is uit de Justitiebegroting voor 1961
omvang van de groep geschat op 20 000 personen (waarschijnlijk
(bijlagen Handelingen Tweede Kamer, inclusief vrouwen en kinderen) 4 3 Er zijn dan in totaal 11516
1960-1961 6100 IVnr9 ρ 15)
verzoeken ingewilligd Slechts een klein deel van de verzoeken is
Hieruit blijkt dat eind 1960 9 309
afgewezen 4 4 Ongeveer 5 000 mannen en 1 000 vrouwen hebben
verzoeken waren ingediend Daarvan
nooit belangstelling voor het Nederlanderschap getoond 4 5
•40 Zie over naturalisatie krachtens
wet paragraaf 6 I van dit hoofdstuk

waren op dat moment 9 027
verzoeken ingewilligd en 136,
anderhalf procent afgewezen
Tijdens de behandeling van de
Justitiebegroting voor 1955 (bijlagen
Hondehngen Tweede Kamer 19541955 5700 IV nr II ρ 8) gaf de
regering een opsomming van verzoe
kers van wie de aanvraag werd afge
wezen Het betrof verzoekers die na
de oorlog hadden deelgenomen aan
rechts of linksextremistische activi
teiten die in oorlogstijd landgenoten
hadden verraden of deel hadden
genomen aan arrestaties met ernstige
gevolgen voor de slachtoffers die
gevangenen slecht hadden behandeld
of van executie-pelotons deel hadden
uitgemaakt die als beroepsofficier hun
eed van trouw aan de Koningin
hadden geschonden door in dienst
van de vijand te treden die in
Nederland aan Duitse zijde aan knjgshandelmgen hadden deelgenomen en
verzoekers die zich ook na de oorlog
aan enigszins belangrijke criminaliteit
hadden schuldig gemaakt

23

In het eerste anderhalf jaar na de oorlog vindt geen naturalisatie
plaats Wordt naturalisatie in die periode voor vreemdelingen in
het algemeen al niet wenselijk geacht, voor Duitsers is dit zeker
het geval Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) heeft met
de in Nederland verblijvende Duitsers immers heel andere plan
nen Het wil alle 25 000 Duitsers, inclusief de uit Duitsland ge
vluchte joden, uitzetten 4 б De geallieerde autoriteiten die in
Duitsland het bestuur voeren, willen van een dergelijke massale
uitzetting echter niets weten Het eerste kabinet-Beel (1946-1948)
moet het oorspronkelijke plan dan ook laten varen
Minister van Justitie Van Maarseveen komt vervolgens met een
nieuw plan, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen ongewen
ste en met-ongewenste Duitsers Hij berekent dat 17 000 Duitsers
het land moeten verlaten Ook hiervan komt echter weinig terecht
De vertraging die de uitvoering van het plan door de tegenwer
king van de geallieerde autoriteiten in Duitsland ondervindt, werkt
in de hand dat in Nederland het verzet tegen de uitzetting op gang
komt Het gevolg is dat in 1948 de plannen voor collectieve
uitzetting van de baan zijn en nog slechts incidenteel individuele
uitzetting plaatsvindt Als in 1949 de balans wordt opgemaakt, zijn
er een kleine 3 700 ongewenste Duitsers het land uitgezet
Naast het uitzettingsbeleid tracht de Nederlandse regering ook
het toelatingsbeleid het aantal Duitsers in Nederland te beper
ken Op 17 november 1945 vaardigt het kabinet-SchermerhornDrees een besluit uit waardoor Duitse vrouwen die na het
uitbreken van de oorlog met een Nederlander zijn getrouwd en
daardoor het Nederlanderschap hebben verkregen, het Nederlan
derschap weer wordt afgenomen 4 7 Tevens is bepaald dat Duitse
vrouwen die na de inwerkingtreding van het besluit met een

45 bijlagen Handelingen Tweede kamer
via
1973-1974 12837 nr 3, ρ 3
46 Zie over het uitzettingsbeleid ten
aanzien van de Duitsers na de oorlog
Bogaarts(l98l)
47 Besluit van 17 november 1945,
Staatsblad. 1945, nr F 278
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48 Had het staatsnoodrecht enerzijds
tot gevolg dat Duitse vrouwen van
Nederlandse mannen het
Nederlanderschap werd afgenomen
of niet werd verleend, het had
anderzi|ds tot gevolg dat Nederlandse
vrouwen van Duitse mannen het
Nederlanderschap behielden BIJ
besluit van 22 mei 1943 (Staatsblad,
І943.ПГ D 16) had de regering
bepaald dat in het geval een
Nederlander de nationaliteit verkreeg
van een staat waarmee de
Nederlandse regering geen
diplomatieke betrekkingen onderhield,
het Nederlanderschap niet werd
verloren De regering wilde hiermee
voorkomen dat de vijandelijke
mogendheden, onder het mom van
een vrijwillige naturalisatie of optie, de
nationaliteit van Nederlanders zouden
kunnen afnemen Ook wilde de
regenng ervoor waken, dat
landverraders die de nationaliteit van
een vijandelijke mogendheid hadden
weten te verkrijgen, door het verlies
van het Nederlanderschap hun straf
zouden ontlopen Zie de toelichting
van Besluit D 16 (Bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1953-1954,3251, nr 4)
Het besluit werd op I maart 1954
ingetrokken (Staatsblad. 1953. nr 620
en І954.ПГ I)
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Nederlander trouwen, in afwi|king met de normale regel, het
48
Nederlanderschap niet verkrijgen
Met deze maatregelen wil de
regering voorkomen dat Duitse vrouwen met een eenvoudig
beroep op het huwelijk met een Nederlander hun verblijf in
Nederland kunnen veiligstellen of bewerkstelligen Het gevolg van
het besluit is dat vele Duitse vrouwen niet bi| hun Nederlandse
man in Nederland kunnen gaan wonen voordat op hun verzoek
om toelating positief is beslist
Al spoedig wordt in het parlement kritiek geleverd op dit
besluit Niet alleen bestaan er grote bezwaren tegen de verbreking
van het gezinsverband, maar ook wordt het onrechtvaardig geacht
dat de vele Duitse vrouwen waarop niets valt aan te merken,
moeten boeten voor een klein deel dat zich tijdens de oorlog niet
correct heeft opgesteld Toch duurt het nog tot eind 1950 voordat
het besluit, dat in de Eerste Kamer als "een der naoorlogse vormen
van onrecht'"*9 is bestempeld, wordt ingetrokken s o De commissieSchilthuis, die door de regering met de behandeling van de
toelatingsver7oeken was belast, heeft dan ongeveer 12 000 verzoe
ken behandeld Aan ongeveer 850 personen, zeven procent van
het totaal aantal verzoeken, werd de toegang geweigerd 5 1

Na 1950 verkrijgen Duitse vrouwen die met een Nederlander
trouwen weer gewoon de Nederlandse nationaliteit Aan de Duitse
vrouwen die tussen 10 mei 1940 en 29 december 1950 met een
Nederlander zijn getrouwd, wordt het Nederlanderschap niet zon
der meer verleend of teruggegeven ZIJ kunnen voor het Nederlan
derschap opteren, als zij een jaar voorafgaand aan het verzoek in
Nederland hebben gewoond of minimaal een jaar met een Neder
lander zijn getrouwd Zodoende wordt voorkomen dat het werk
van de commissie-Schilthuis, voor zover tot afwijzing was beslo
ten, helemaal voor niets is geweest
Als in 1946 de eerste twintig vreemdelingen worden genatura
liseerd, bevinden zich daaronder ook Duitsers en staatloze oudDuitsers Zoals bij uitzetting onderscheid werd gemaakt tussen
ongewenste en met-ongewenste Duitsers, zo wordt een dergelijk
onderscheid ook bij naturalisatie gemaakt De Duitsers die in 1946
worden genaturaliseerd, hebben in de oorlog door verzetswerk,
vrijwillige dienstneming bij de Nederlandse strijdkrachten of hulp
aan vervolgden allemaal getoond het Nederlanderschap 'waardig'
te zijn Een mildere houding ontstaat ook spoedig ten aanzien van
49 Bijlagen Handelingen Eerste Kamer, de Duitse joden Het beleid ten aanzien van andere Duitsers, en
dan met name waar het Duitsers betreft die lid zijn geweest van
1947-1948,600, IV, ρ I
Duitse organisaties en die in het Duitse leger hebben gediend,
50 Wet van 29 december 1950,
staat daarentegen aanvankelijk nog voornamelijk in het teken van
Staatsblad, l950,nrK658
achterdocht en voorzichtigheid 5 2 Het besef dat met van iedereen
51 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,heldhaftigheid in de oorlog kan worden geeist, leidt er echter na
1949-1950, 1586, nr 3
verloop van tijd toe om ook ten aanzien van hen clementie te
betrachten
52 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
1947-1948 nr754,nr5

Eind 1948 doet minister van Justitie Wijers in de Tweede Kamer
de toezegging twee wetsontwerpen in te dienen die als "testcases"
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fungeren om een principiële uitspraak te verkrijgen over de
naturalisatie van "Duitse wapendragers" 53 Enkele maanden later
komt hi) zijn toezegging na , 4 Het ene ontwerp betreft de naturalisatie van een Duitser die zich uit angst voor represailles tegen
zijn vrouw en kind genoodzaakt voelde aan zijn oproep voor de
Duitse dienstplicht gehoor te geven Het andere ontwerp betreft
de naturalisatie van een Duitser en zijn zoon, van wie de zoon uit
angst voor represailles tegen zijn vader m dienst was gegaan 55 De
opvattingen in het parlement zijn verdeeld Sommigen vinden dat
de naturalisatie van deze Duitse wapendragers pas aan de orde
kan komen als alle verzetsstrijders zijn genaturaliseerd Het
Tweede-Kamerlid Scheps is de belangrijkste vertolker van deze
opvatting De meeste leden van de Tweede en de Eerste Kamer
stellen zich echter coulanter op Ook zij zijn weliswaar van
mening dat aan verzetsstrijders zoveel mogelijk voorrang moet
worden verleend, maar voor hen is de vervulling van de Duitse
dienstplicht in de oorlog geen doorslaggevende reden om het
verzoek af te wijzen of voorlopig niet in te willigen Van geval tot
geval moet worden bekeken of naturalisatie kan worden verleend
Nu, afgezien van de vervulling van de dienstplicht, niets op de
betreffende verzoekers is aan te merken, worden de ontwerpen in
beide Kamers zonder hoofdelijke stemming aangenomen De
minister heeft het fiat gekregen om zijn beleid te continueren
Als in 1953 de wet van kracht wordt die "Nederlandse wapendragers" de mogelijkheid geeft het Nederlanderschap door ministeriele naturalisatie terug te krijgen, komen minister van Justitie
53 bijlogen Handelingen Tweede kamer Donker en de Tweede Kamer tot de conclusie dat ook het beleid
1948 1949 878 nr5 ρ 6
ten aanzien van de "Duitse wapendragers" moet worden bijgesteld 5 " Besloten wordt naturalisatie voortaan te verlenen, als aan
И Zie voor deze twee
de normale vereisten van naturalisatie is voldaan en bovendien
wetsontwerpen bijlogen Handelingen
niet wordt getwijfeld aan de "pro-Nederlandse gezindheid" van de
Tweede Kamer 1948 1949 II44 en
1149
verzoeker in de oorlog en aan het verplichte karakter van de
verrichte dienst Bij wijze van voorbeeld worden enkele oor55 In beide ontwerpen werden in
logsomstandigheden genoemd die ook onder het nieuwe beleid
afwijking van het gebruikelijke aantal
niet tot naturalisatie kunnen leiden actieve medewerking om in
van twintig, respectievelijk één en
Duitse of Italiaanse krijgsdienst te treden, aanstotelijk gedrag als
twee personen voorgedragen Zo
militair voor de Nederlandse bevolking en medewerking aan
werd de Eerste Kamer die het recht
op amendement mist de mogelijkheid
bevordering tot een hogere rang in het leger, tenzij dit overtuigend
verleend de ontwerpen te verwerpen
kan worden verontschuldigd In 1965 wordt het beleid verder
zonder andere voorgedragenen tegen
versoepeld Verzoeken van Duitsers die tijdens de oorlog vrijwillig
wie geen bezwaren bestonden te
in Duitse militaire dienst zijn gegaan, worden niet langer afgebenadelen
wezen, als zij na de oorlog m Nederland zijn blijven wonen en van
56 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,"verwerpelijk gedrag of verwerpelijke gezindheid" niet is gebleken 57 De minister van Justitie is van mening dat de oorlog
1953-1954 3388 nr 3
inmiddels zo lang geleden is dat het "niet twijfelachtig (mag) 7ijn,
57 Deze beleidswijziging werd
dat thans een goede Nederlandse gezindheid bij hen aanwe7ig is"

voorgesteld in een ongepubliceerde
nota van het ministerie van Justitie
Deze nota komt in paragraaf 6 I
uitgebreid aan de orde

Na 1953 neemt de parlementaire belangstelling voor de naturalisatie van "Duitse wapendragers" snel af De laatste keer dat
hierover in het parlement uitgebreid wordt gesproken is in 1966

De naoorlogse periode

117

als de naturalisatie van prins Claus en zijn huwelijk met prinses
58
Beatrix ter goedkeuring worden voorgelegd
Hoewel een aantal
leden van de Tweede en de Eerste Kamer bedenkingen heeft in
verband met de dienstneming van de prins bij de Duitse
Wehrmacht, kan een grote meerderheid in beide Kamers zich met
het huwelijk en de naturalisatie verenigen
2 4

NATURALISATIE VAN OUD-SPANJFSTRIJDERS

Tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) vochten enkele
honderden Nederlanders, waaronder veel communisten, aan de
zijde van het republikeinse leger om de fascisten onder leiding
van Franco te bestrijden Zij verloren hierdoor hun Nederlander
schap en keerden als staatlozen terug naar Nederland Een aantal
van deze 'oud-Spanjestrijders', zoals ze later werden genoemd,
trok in de Tweede Wereldoorlog opnieuw ten strijde tegen het
fascisme, nu tegen de Duitsers In 1944 kreeg een klein deel van
hen in ruil voor de vrijwillige dienstneming in het Nederlandse
leger het Nederlanderschap terug De meeste oud-Spanjestrijders
waren aan het einde van de oorlog echter nog staatloos
Enkele maanden nadat het kabinet-Schermerhorn-Drees is aan
getreden, stelt minister van Sociale Zaken Drees (1945-1948) de
positie van de oud-Spanjestrijders aan de orde 5 9 Drees is van
mening dat deze groep ten tijde van de Spaanse burgeroorlog niet
anti-Nederlands heeft gehandeld en pleit voor teruggave van het
Nederlanderschap Minister-president Schermerhorn, evenals Drees
lid van de PvdA, is het met hem eens Minister van Justitie
Kolfschoten en minister van Binnenlandse Zaken Beel, beiden van
de KVP, hebben echter bedenkingen tegen een collectieve en
onvoorwaardelijke teruggave van het Nederlanderschap Als de
fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Van der Goes
van Naters, in december 1945 de kwestie van de oud-Spanjestrijders aansnijdt, geeft Kolfschoten te kennen vast te willen houden
aan een individuele toetsing Wel zegt hij toe de naturalisatie van
58 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
de oud-Spanjestrijders kosteloos en met spoed te verlenen ^
1965-1966 8809 en Θ810

Ruim 180 oud-Spanjestrijders, met inbegrip van enkele wedu
wen van oud-Spanjestrijders, dienen een verzoek in om het Neder
landerschap terug te kri|gen 6 l Een jaar later krijgen de eerste 20
oud-Spanjestnjders hun Nederlanderschap terug 6 2 In mei 1948
zijn 25 oud-Spanjestrijders genaturaliseerd, 38 zijn of worden
spoedig voorgedragen, 16 blijken het Nederlanderschap niet te
60 Aanhangsel Handelingen Tweede
hebben verloren en 56 verzoeken zijn afgewezen "omdat de
Kamer 1945-1946, nr 25, ρ 23
63
ingekomen ambtsberichten ongunstig waren"
61 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
De afgewezen verzoeken hebben voornamelijk betrekking op
1946-1947 399, nr 5, ρ 6
communistische oud-Spanjestrijders Direct na de oorlog genoten
62 Wet van 10 |anuan 1947,
de communisten vanwege hun verdienstelijk aandeel in het verzet
Staatsblad, l947,nrH I I
tijdens de oorlog nog veel sympathie Bij de Tweede-Kamerverkie
zingen in 1946 was de CPN de grote winnaar De partij ging van
63 Handelingen Tweede Kamer
drie naar tien zetels Dit succes was volgens Oud (1979 326) een
1947-1948, 14 mei I94B ρ 1721
59 Zie Bogaarts( 1989 1773)
Bogaarts besteedt ruim aandacht aan
de naturalisatie van
oud-5panjestri)ders na de oorlog
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rechtstreeks gevolg van de verzetsdaden van veel communisten
Toen echter ook Nederland in de ban van de Koude Oorlog
kwam, was van de sympathieke houding tegenover de commu
nisten al snel weinig meer over De vlam sloeg echt in de pan
toen de communisten in februari 1948 de macht grepen in
Tsjechoslowakije De CPN, die Moskou bleef steunen, kon geen
goed meer doen De Groot (CPN) gooide in maart 1949 nog eens
olie op het vuur door te verklaren dat de communisten bi] een
eventueel conflict tussen de Sovjet-legers en de "imperialistische
64
vijanden" de kant van Moskou zouden kiezen Voor de commu
nistische oud-Spanjestnjders die toen nog niet waren genaturali
seerd, was de kans op naturalisatie voorlopig verkeken Zij waren
door de trage afhandeling van de verzoeken, zoals Bogaarts
(1989 1775) het zegt, "in de maalstroom van de Koude Oorlog"
terechtgekomen
Jarenlang wijzen de opeenvolgende ministers van Justitie de
naturalisatie van communistische oud-Spanjestnjders af op grond
van het argument dat extremisten, links of rechts georiënteerd, het
Nederlanderschap niet verdienen 65 Het is waarschijnlijk ook om
die reden dat minister van Justitie Donker de ministeriele naturalisatie van staatloze oud-Nederlanders in 1953 beperkt tot diegenen
die in vijandelijke krijgsdienst zijn geweest De oud-Spanjestnjders
worden hiervan uitgesloten Vele malen verwijt de CPN, vooral het
Tweede-Kamerlid StQkvis, de regering dat ze haar toezeggingen
uit 1945 niet nakomt De CPN beschouwt het als uiterst onrechtvaardig dat de Nederlanders die aan de kant van het fascisme
hebben gevochten op eenvoudige wijze worden genaturaliseerd,
terwijl de oud-Spanjestnjders die tegen het fascisme hebben gestreden, hun Nederlanderschap niet terugkrijgen De Nederlandse
regering is echter onverbiddelijk en weet zich daarbij gesteund
door een ruime meerderheid in het parlement
Pas in het begin van de jaren zestig wordt de houding ten
opzichte van de communistische oud-Spanjestnjders coulanter,
65 Zie bijvoorbeeld Handelingen
eerst in het parlement en later ook bij de regering. Tot dan toe had
Tweede Kamer. 1948 1949 6 juli 1949, Scheps van de Partij van de Arbeid het als enige met-communist
ρ 1649, Handebngen Eerste Kamer,
voor de communistische oud-Spanjestnjders opgenomen Ook na
1948-1949, 10 augustus 1949. ρ 791
de rede van De Groot in 1949 ging het Scheps te ver om comHandelingen Tweede Kamer,
munisten alleen op grond van hun ideologie uit te sluiten van het
1954-1955 24 november 1954
Nederlanderschap ^ BIJ de behandeling van de Justitiebegroting
ρ 2157 en 1956-1957,31 januan
voor 1962 breken ook het Tweede-Kamerlid Lankhorst van de
I957.P 2316
Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en het Eerste-Kamerlid
66 Zie bi|voorbeeld Handelingen
Diepenhorst (ARP) een lans voor de oud-Spanjestnjders Lankhorst
Tweede Kamer. 194Θ-1949,6 |uh 1949,
benadrukt dat het hier niet om vreemdelingen gaat, maar om
ρ 1651
voormalige Nederlanders 67 Diepenhorst kan zich niet verenigen
met de onthouding van de nationaliteit als straf Als er al gesanc67 Handelingen Tweede Kamer,
1961-1962,22 november 1961,
tioneerd moet worden, denkt Diepenhorst primair aan de "inkrimρ 2158
ping van burgerschapsrechten" zoals in 1953 ook ten aanzien van
de
'Nederlandse wapendragers' is geschied ^ Minister van Justitie
68 Handelingen Eerste Kamer
Beerman
(1959-1963) houdt echter nog onverkort vast aan het
1961-1962.13 februari 1962, ρ 2127
64 Zie Actie (1949)
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oude regeringsstandpunt Alleen als de communistische oudSpanjestrijders zich van hun 'politiek extremisme' bekeren, kan het
verzoek eventueel opnieuw worden bezien 69
Als Scholten (1963-1965) twee jaar later als minister van Justitie
aantreedt, wordt de kwestie in de Tweede Kamer wederom aan de
orde gesteld, onder meer door Daams (PvdA) en Wttewael van
Stoetwegen (CHU) Scholten verklaart zijn twijfels te hebben over
een coulantere houding, maar zegt toe de kwestie nog eens te
overwegen 7 0 In september 1964 is de kogel door de kerk Scholten heeft besloten de politieke overtuiging van de oud-Spanjestnjders voortaan buiten beschouwing te laten 71 Bakker (CPN) stelt
vast dat eindelijk een einde aan de "wraakneming" is gekomen 7 2
Zo komt tevens een einde aan de discussie over een kleine
groep personen, die de politieke gemoederen jarenlang heeft
bezig gehouden De overgebleven communistische oud-Spanjestnjders kunnen na twintig jaar alsnog een verzoek indienen om
het Nederlanderschap terug te krijgen Als Burger (PvdA) in 1969
kamervragen stelt, blijken na de beleidswijziging 26 verzoeken te
zijn ingediend 73 Hiervan zijn er 23 ingewilligd en drie nog m
behandeling Voor sommige oud-bpanjestrijders waarvan het verzoek in de jaren vijftig is afgewezen, blijkt het vereiste om
opnieuw een verzoek in te dienen echter een te grote drempel
Om twintig jaar later nogmaals bij Justitie de hand te moeten
ophouden, is hun eer te na

De Dults-Nederlandse grenscorrecties (1949-1963)
In maart 1949 wordt door de landen van de Benelux en de drie
Grote Mogendheden het Protocol van Parijs ondertekend Eén van
de gevolgen is dat het Nederlandse grondgebied aan de Duitse
grens met zeventig km wordt uitgebreid Van de geplande annexa69 bijlagen Handelingen Eerste Kamer tie van 1 750 km, waarop de Nederlandse regering na de oorlog ter
1961 1962 6500 IV nr 54b. ρ 4
compensatie van de geleden oorlogsschade aanspraak meende te
mogen maken, is niets terecht gekomen De Nederlandse regering
70 Handelingen Tweede Kamer
moet genoegen nemen met enkele schamele grenscorrecties 74
1963-1964 14 november 1963 ρ 416
Ook hiervan zal ze echter weinig plezier beleven De Duitse
71 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
Bondsrepubliek, die een half jaar later tot stand komt, betwist de
I964-I96S 7800 VI nr 2 ρ 10
rechtmatigheid van de grenscorrecties en eist de gebieden terug
72 Handelingen Tweede Kamer.
Als Frankrijk, België en Luxemburg in de loop van de jaren vijftig
1964-1965 24 november 1964 ρ 479
besluiten de hun toebedeelde gebieden weer teaig te geven, laat
ook de Nederlandse regering het laatste restje van haar annexa73 Aanhangsel Handelingen Eerste
tie-droom varen In 1959 wordt het Nederlands-Duits GrensverKamer 1968 1969 nr 49 ρ 101
drag getekend en in 1963 geeft het Nederlandse parlement zijn
74 Zie voor een uitgebreide
goedkeuring De in 1949 verkregen gebieden, waaronder de
beschrijving van de Nederlandse
dorpen Elten en Tuddern, worden aan de Bondsrepubliek terugannexatiewensen en de
gegeven Het enige wat Nederland aan de onderhandelingen
totstandkoming van de
overhoudt, zijn enkele stroken grondgebied bij Beek-Ubbergen
grenscorrecties Bogaarts (1989 band
en Eygelshoven
A 462 523)
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75 Handelingen Tweede Kamer
1962-1963 I9februan 1963 ρ 682
Van Sasse van IJsselt ( 1963 87) die
zowel ingaat op de gelijkstelling als
Nederlander als op de
optiemogelijkheid noemt een aantal
van maximaal honderd
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Voor enkele afgevaardigden in de Duitse Bondsdag was de
Duitse regering ook hiermee te ver gegaan Zi) gingen volgens het
Tweede-Kamerlid Maenen (KVP) fel tekeer tegen de grenscorrec
tie bij Beek-Ubbergen, vooral omdat in dat gebied 23 Duitse
75
staatsburgers woonden
In 1949 was niets geregeld over de
nationaliteit die de Duitse bewoners van de bi) Nederland gevoeg
de grensgebieden zouden krijgen, omdat de gebieden destijds
slechts voorlopig aan Nederland waren overgedragen 7Ö De circa
tienduizend Duitsers die m de periode 1949-1963 in deze grensgebieden woonden, voornamelijk inwoners van Elten en Tuddern,
werden op basis van de Grenscorrectiewet van 1951 "behandeld
als waren zij Nederlanders, zonder de staat van Nederlander te
verkrijgen" 7 7
Deze bijzondere status gaat verloren als de gebieden in 1963
weer in Duitse handen komen In het Grensverdrag is bepaald dat
de Duitse inwoners die op de bij Nederland toegevoegde grensstreken wonen, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het
verdrag voor het Nederlanderschap kunnen opteren 7 8 Zij kunnen
dus kiezen of zij Duitser willen blijven of Nederlander willen
worden Hoeveel van dit kleine aantal Duitsers daadwerkelijk voor
het Nederlanderschap hebben geopteerd, is mij niet bekend

4

De onafhankelijkheid van Indonesië

De nasleep van de oorlog is niet de enige politieke omstandigheid
die de nationaliteitsgemoederen na 1945 bezighoudt 79 De onaf76 Bijlagen Handelingen Tweede Kamerhankelijkheid van Indonesie in 1949 heeft eveneens belangrijke
nationaliteitsrechtelijke gevolgen
1960-1961,6250 пгЗ ρ 7
In december 1942 had Koningin Wilhelmina in een radiotoe77 Zie artikel 36 van de
spraak vanuit Londen een njksconferentie in het vooruitzicht
Grenscorrectiewet Staatsblad 1951,
gesteld die Nederlands-Indie, Suriname en Curaçao meer autonom-434
mie zou moeten bezorgen De toespraak vond plaats in het besef
78 Zie artikel 11 van het
dat de algehele Nederlandse heerschappij in de koloniën haar
Nederlands-Duits Grensverdrag
langste tijd had gehad Tot een njksconferentie zou het echter niet
Twaatenblad, 1963 nr 68 en het
meer komen Het streven naar onafhankelijkheid in Indonesie was
Uitvoeringsbesluit van 31 augustus
tijdens en door de Japanse bezetting versterkt en leidde op 17
1963 Staatsblad 1963 nr 372
augustus 1945 tot het uitroepen van de Indonesische republiek
79 Deze paragraaf is grotendeels
De Nederlandse regering verzette zich aanvankelijk hevig, maar
gebaseerd op twee eerdere
ook twee 'politionele acties' konden niet verhinderen dat Nederpublikaties (Heijs 1991 en 1994b)
land in december 1949 gedwongen werd zich bij de onafhankelijkheid
van Indonesie neer te leggen
80 DeToescheidingsovereenkomstis
opgenomen in de Wet
Souveremiteitsoverdracht Indonesie
van 21 december 1949 Swatsblad
I949,nrj570pp 45-49
81 Zie voor een uitvoerige
verhandeling Pnns (1952) en De
Haas Engel (1993 118-138)

Eén van de gevolgen van die onafhankelijkheid is dat Nederland een deel van zijn staatsburgers 'afstaat' aan Indonesie De
afspraken die Nederland en Indonesie hierover maken, worden
neergelegd in de 'Overeenkomst betreffende de toescheiding van
staatsburgers', meestal kort aangeduid met 'Toescheidingsovereenkomst' 8 0 Hieronder wordt ingegaan op de hoofdlijnen van die
overeenkomst 81
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DE TOFSCHEIDING VAN STAATSBURGERS AAN INDONFSIÉ

In het vorige hoofdstuk bleek hoe de maatschappelijke en raciale
verhoudingen in Nederlands-Indie juridisch waren verankerd
Sinds 1848 werd in het Regeringsreglement, de grondwet voor
Nederlands-Indie, onderscheid gemaakt tussen 'Europeanen en
met hen gel ijkgestelden en inlanders en met hen gelijkgestelden
In 1892 werd dit raciaal-culturele onderscheid geïncorporeerd in
de nationahteitswetgeving De 'inlanders en met hen gelijkgestelden werden uitgesloten van het Nederlanderschap, omdat zij
geen 'leden van de Nederlandse natie waren Om diezelfde reden
verkregen zij in 1910, toen de volkenrechtelijke band met Nederland juridisch werd bevestigd, het 'Nederlands onderdaanschap
van met-Nederlanders, een tweederangse Nederlandse nationaliteit
Bij de toestheiding van staatsburgers aan Indonesie in 1949
spelen opvattingen over het lidmaatschap van de natie wederom
een belangrijke rol De hoofdgedachte achter de Toescheidingsovereenkomst is dat degenen die geacht worden tot de Nederlandse natie te behoren de Nederlandse nationaliteit behouden en
degenen die geacht worden tot de Indonesische natie te behoren
de Indonesische nationaliteit verkrijgen Deze gedachte werd tijdens de onderhandelingen door de Nederlandse regering maar
zeker ook door de Indonesische delegaties ondersteund Toen de
Nederlandse onderhandelaars overwogen om bepaalde inheemse
onderdanen een optierecht voor de Nederlandse nationaliteit toe
te kennen, protesteerden de Indonesische delegaties hiertegen
krachtig Toekenning van een optierecht aan de inheemse bevolking, aan 'personen van Indonesischen bloede', zou het proces
van natievorming frustreren 8 2
Nu Nederland en Indonesie het in 1949 in grote lijnen eens
waren over de hoofdgedachte achter de verdeling, was het niet
moeilijk die juridisch vorm te geven De Nederlandse regering had
het voorbereidende werk met de invoering van de onderdaanschapswet van 1910 immers al gedaan Het onderscheid tussen
Nederlanders en 'Nederlandse onderdanen met-Nederlanders was
het onderscheid tussen leden en met-leden van de Nederlandse
natie en kon daarom in 1949 goede diensten bewijzen als selectiecriterium voor de toescheiding van staatsburgers aan Indonesie
De inheemse Nederlandse onderdanen met-Nederlanders, de
zeventig miljoen 'inlanders , verliezen hun Nederlands onderdaanschap en verkrijgen de Indonesische nationaliteit Voor deze grote
groep, die geacht wordt de kern van de nieuwe Indonesische
natiestaat uit te maken, bestaat geen mogelijkheid het Nederlands
onderdaanschap te behouden Een uitzondering geldt voor degenen, voornamelijk Javanen, die m het begin van de twintigste
eeuw als arbeidscontractant naar Suriname zijn gegaan Zij kunnen
82 Bi/togen Handelingen Tweede Kamer voor de Nederlandse nationaliteit kiezen De toekenning van deze
1949 1950 nr 6 ρ 20
keuzemogelijkheid betekent niet dat er ten aanzien van hen
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twijfels bestonden over hun lidmaatschap van de Indonesische
natie Het had vooral te maken met de wens van het Nederlandse
bewind in Suriname om deze mensen aan zich te binden vanwege
83
de behoefte aan arbeidskrachten
De uitheemse Nederlandse onderdanen met-Nederlanders, de
in Indonesie wonende 'vreemde Oosterlingen', waaronder ruim
één miljoen Chinezen, vormen in de context van het denken over
lidmaatschap van de natiestaat wel een echte 'tussencategone' Zij
worden noch tot de Nederlandse noch tot de Indonesische natie
gerekend In de Toescheidingsovereenkomst komt dit tot uitdrukking doordat zij de Indonesische nationaliteit verkrijgen, maar
kunnen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit 84
De ruim 250 000 Nederlanders die in Indonesie verblijven,
behouden het Nederlanderschap Zij kunnen binnen twee jaar
voor de Indonesische nationaliteit opteren, als zij in Indonesie zijn
geboren of daar minimaal een half jaar wonen Dit optierecht is
speciaal met het oog op de Indische Nederlanders of Indo-Europeanen opgenomen Zij maken, volgens Ringeling (1978 73),
zestig tot zeventig procent van alle in Indonesie wonende Nederlanders uit De Nederlandse regering verwacht en hoopt dat de
Indische Nederlanders massaal van hun optierecht gebruik zullen
maken Die hoop bestaat niet alleen vanwege de sociaal-economische omstandigheden in Nederland, maar ook omdat de indruk
en angst bestaat dat de Indische Nederlanders niet in Nederland
zullen 'assimileren' 8 5 Al in 1947 had Kollewijn (1947 112), voorzitter van de Nederlandse delegatie tijdens de onderhandelingen
over de toescheiding van staatsburgers, betoogd dat de meeste
Indische Nederlanders niet m Nederland thuis horen Volgens hem
stond bij voorbaat vast dat de komst van de meeste Indische
Nederlanders naar Nederland op een mislukking zou uitlopen Zij
zouden zich "dood ongelukkig voelen", terwijl bovendien het
"veld van hun werkzaamheid en van hun levensvooruitzichten" in
Indonesie zou liggen Hierna zal blijken dat van de verwachting
en hoop dat de Indische Nederlanders massaal van het optierecht
gebruik zouden maken, weinig uit is gekomen
Degenen die na 1949 het Nederlands onderdaanschap van
met-Nederlanders
behouden, krijgen in 1951 het Nederlander83 Zie Heijs {1991 27-28) en
schap In 1951 wordt de toepassing van de onderdaanschapswet
paragraaf 7 I van dit hoofdstuk
van 1910 beperkt tot de bevolking van Nieuw-Guinea 86 Alle
84 Volgens Lemaire ( 195S 133)
andere Nederlandse onderdanen met-Nederlanders komen in het
hebben 'enige duizenden' van hen na
bezit van de volwaardige Nederlandse nationaliteit In de toelich1949 de Nederlandse nationaliteit
ting verklaart de regering dat het "thans gewenst lijkt" het onderverkregen
scheid tussen Nederlanders en Nederlandse onderdanen
85 Zie hierover ook Schuster ( 1992)
niet-Nederlanders te laten vervallen 87 Het vervallen van het tweederangse onderdaanschap moet tegen de achtergrond van het
86 Zie ook paragraaf 4 4
tanende gezag van Nederland m de kolomen worden geplaatst
87 bijlagen Handelingen Tweede Komer.Ook in Suriname en de Antillen is de algehele heerschappij van
1950-1951 2027 nr3 ρ 3
Nederland voorbij Dit komt ook in het Statuut van het Koninkrijk
van 1954 tot uiting ^
88 Zie paragraaf 7 I van dit hoofdstuk
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DE TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST
IN HET TFKEN VAN DE IMMIGRATIEPOLITIEK

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 verslechtert de relatie
tussen Indonesie en Nederland zienderogen Van de NederlandsIndonesische Unie, het volkenrechtelijk samenwerkingsverband
dat zi) zijn aangegaan, komt niets terecht Indonesie is bij de
soevereiniteitsoverdracht een federatieve staat geworden De Ver
enigde Staten van Indonesie zijn echter geen lang leven bescho
ren De republikeinen eisen terstond de macht voor zich op en
dwingen de andere staten zich bij de door hen uitgeroepen
republiek aan te sluiten Tegelijkertijd escaleert het conflict over
Nieuw-Guinea De onderhandelingen over Nieuw-Guinea zijn in
1949 uitgesteld, omdat Nederland en de Indonesische delegaties
hierover geen overeenstemming hebben kunnen bereiken In 1950
lopen de besprekingen wederom vast Nederland is niet bereid
ook Nieuw-Guinea aan de Indonesische republikeinen af te staan
De politieke problemen tussen Nederland en Indonesie hebben
hun weerslag op de situatie van in Indonesie wonende Nederlan
ders en Indonesiers die banden met Nederlanders onderhouden of
hebben onderhouden In toenemende mate worden zij door de
Indonesische overheid en bevolking vijandig bejegend Hierdoor
ontstaat bij velen de wens om Indonesie te verlaten en naar
Nederland te gaan De Nederlandse regering ziet deze ontwikke
ling echter met lede ogen aan Nederland is sociaal-economisch
nog herstellend van de oorlog, voert een actief emigratiebeleid en
zit dus niet te springen om grootscheepse immigratie vanuit
Indonesie Daar komt bij dat ten aanzien van de Indische Neder
landers bij de Nederlandse overheid de angst en verwachting
bestaat dat zij niet in Nederland zullen assimileren Het gevolg is
dat de Nederlandse regering op diverse wijzen probeert de immi
gratie uit Indonesie te beperken
Eén van de eerste stappen die de Nederlandse regering zet om
de immigratie vanuit Indonesie te beperken, is het besluit in
89 Deze informatie is ontleend aan
augustus 1951 om Indonesiers voortaan als vreemdelingen te
het persoonlijk archief van M Bot,
beschouwen Ten tijde van de onafhankelijkheid van Indonesie
Rapport inzake de werkzaamheden van
bestond aan Nederlandse zijde nog de hoop dat Nederland en
en de gang der besprekingen tijdens de
Indonesie eikaars staatsburgers in het kader van de Unie voor de
Ronde Tafelconferentie 23 augustus tot
toelating en uitzetting niet als vreemdelingen zouden beschou2 november 1949 Overzicht van de
wen Dit bleek echter ijdele hoop te zijn Tijdens de onderhandewerkzaamheden van de commissie
lingen hadden de republikeinen al te kennen gegeven geenszins
voor staatkundige en staatsrechtelijke
van plan te zijn om Nederlanders een voorkeursbehandeling te
aangelegenheden s-Gravenhage ρ 29
geven 8S) Na de onafhankelijkheid werden alle vreemdelingen in
90 Het stuk is van 27 juli 1951 foto
Indonesie, inclusief de Nederlanders, verplicht zich in het bezit te
no 43285 en heeft als titel De status
stellen van een paspoort Nederlanders werden als gewone vreemvan personen van Indonesische
delingen beschouwd Eind juli 1951 volgt de Nederlandse reactie
nationaliteit in Nederland' Het
In een geheim stuk van het ministerie van Buitenlandse Zaken
bevindt zich in het Semi-statisch
wordt
voorgesteld dat Nederland op zijn beurt Indonesiers als
Archief van het Ministerie van justitie
vreemdelingen gaat behandelen 9° Het ministerie van Buitenlandse
sene Wetten dossiers nr 522
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Zaken maakt bezwaar tegen de situatie dat ongewenste Indone
siers, vooral Indonesische studenten die contacten met de "landen
achter het Ij7eren gordijn" onderhielden, niet uit Nederland ge
weerd en verwijderd kunnen worden Gezien de politieke verhou
dingen tussen Nederland en Indonesie en het feit dat ook
Indonesie Nederlanders als vreemdelingen beschouwt, is er vol
gens Buitenlandse Zaken geen "doorslaggevend bezwaar" als
Nederland Indonesiers als gewone vreemdelingen gaat behande
len Een week later schrijft de raadadviseur in algemene dienst bij
het ministerie van Justitie, Eijssen, in een vertrouwelijke brief aan
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Blom (1950-1952) dat hij
91
akkoord gaat met het voorstel Eijssen meent wel dat "de zaak
niet buitengewoon sterk staat" In de Tweede Kamer is enkele
maanden eerder een wetsontwerp aangenomen waarbij de term
'vreemde nationaliteit' in de nationaliteitswet van 1892 is vervan
gen door 'andere nationaliteit' Die wijziging is aangebracht om
duidelijk te maken dat Indonesiers ten gevolge van de Neder
lands-Indonesische Unie nu juist géén vreemdelingen zijn Niettemin durft Eijssen het aan om de regering bij de behandeling
van het wetsontwerp in de Eerste Kamer het tegendeel te laten
beweren

91 Zie de bnef van 4 augustus 195 I
Semi statisch Archief van het
Ministerie van Justitie serie
Wettendossiers W 522
92 Zie Bijlagen Handelingen Eerste
Komer, 1951-1952 2027, ρ 5
93 Handelingen Eerste Kamer.
1951-1952 IB december 1951,
pp 76-79
94 Zie over de behandeling van
Indonesiers als vreemdelingen
bijvoorbeeld Mannoury ( 1953 129
ev) Pnns (1952 70-71) De
Haas Engel (1993 121 -122) en Hei|s
(1991 29-31)

De uiterst gekunstelde en ondoorzichtige juridische redenering
waarmee de regering de ommezwaai medio september probeert te
verdoezelen, 92 wordt echter door de Eerste Kamer doorzien Met
name Molenaar (WD) kan er weinig waardering voor opbrengen
dat de regering geen open kaart heeft gespeeld en niet gewoon
heeft toegegeven dat zij in de loop van de parlementaire behandeling anders over de zaak is gaan denken 9 ï Het wetsontwerp
wordt niettemin met 22 tegen 11 stemmen aangenomen Het doel
van de regering is bereikt Ze kan, mocht dit nodig zijn, Indonesiers als vreemdelingen uit Nederland weren 94
Het is mogelijk dat de komst van enkele duizenden Molukse
militairen uit het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(KNIL) in het voorjaar van 1951 voor Buitenlandse Zaken mede
aanleiding is geweest het plan te lanceren om Indonesiers voortaan als vreemdelingen te behandelen De komst van de Molukkers
had de angst vergroot dat grootscheepse immigratie vanuit Indonesie, gezien de politieke omstandigheden, tot de reële mogelijkheden behoorde Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 hadden
de Molukse KNIL-militairen de keuze te worden gedemobiliseerd
of over te gaan naar het Indonesische leger Dit werd echter
problematisch toen op 25 april 1950 de Republiek der ZuidMolukken werd uitgeroepen De Molukkers wensten zich niet
neer te leggen bij de alleenheerschappij van de republikeinen
Voor degenen die op dat moment nog niet gedemobiliseerd
waren, was de overgang naar het Indonesische leger geen reële
optie meer Demobilisatie leverde echter eveneens problemen op
Aan hun verzoek om op Ceram, een Moluks eiland dat nog niet
geheel door de republikeinse strijdkrachten was bezet, te worden
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gedemobiliseerd werd, niet voldaan Overplaatsing naar NieuwGuinea durfde Nederland, gezien de slechte verhouding met
Indonesie, ook niet aan Er dreigde een patstelling Om te voorko
men dat de KNIL-mihtairen in het door de republikeinen bezette
gebied zouden worden gedemobiliseerd, reisde een groep voor
aanstaande Molukkers af naar Nederland Ze vonden gehoor bij
het gerechtshof in Den Haag Toen op 2 maart 1951 ook de Hoge
Raad de Nederlandse regering verbood om de Molukse KNIL-mihtairen tegen hun zin op republikeins grondgebied te demobilise
95
ren , bleef de Nederlandse overheid weinig anders over dan hen
naar Nederland over te brengen Nadat van de Indonesische
regering de toezegging was gevraagd en verkregen dat de Moluk
kers naar Indonesie zouden kunnen terugkeren, werd met de
inscheping begonnen Van maart tot en met juni 1951 arriveerden
ongeveer 12 500 Molukkers met hun gezinnen in Nederland
Zowel de Nederlandse overheid als de Molukkers zelf gingen
ervan uit dat het om een tijdelijk verblijf ging Dit zou echter, zoals
in het volgende hoofdstuk blijkt, heel anders uitpakken ^

95 Nederlandse Jurisprudentie I951
пг2І7
96 Zie over de histone van de komst
van de Molukkers naar Nederland
bijvoorbeeldSmeets(l99laen
1991 b) Veenman en Jansma (1981
79-80) Van Amersfoort ( 1974
106-108) Bartels (1990· 12-14) en
Manuhutu (1987 432-436) Zie ook
de memorie van toelichting bi| het
ontwerp van de Faciliteitenwet
Molukkers {bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1973-1974 12839
nr I ) Deze wet komt in paragraaf 5
van het volgende hoofdstuk aan de
orde
97 Ringeling (1978 78 80) geeft een
opsomming van de uiteenlopende
argumenten voor de keuze voor de
Nederlandse dan wel de Indonesische
nationaliteit

Het besluit om Indonesiers als vreemdeling te behandelen,
heeft tot gevolg dat het belang van de Toescheidingsovereenkomst voor het toelatingsbeleid groter wordt Degenen die door
deze overeenkomst de Indonesische nationaliteit hebben verkre
gen of van hun recht gebruik maken voor de Indonesische
nationaliteit te kiezen, hebben immers in beginsel geen recht
meer op toelating tot Nederland Deze nieuwe situatie heeft tot
gevolg dat de Nederlandse regering de Toescheidingsovereenkomst zodanig gaat toepassen en uitleggen dat zo weinig moge
lijk voormalige onderdanen de Nederlandse nationaliteit behou
den of verkrijgen
Eind 1951 staan vele in Indonesie wonende Nederlanders voor
de moeilijke beslissing het Nederlanderschap te behouden of voor
de Indonesische nationaliteit te kiezen De keuze voor één van
beide nationaliteiten dringt zich op, omdat de termijn van twee
jaar waarbinnen voor de Indonesische nationaliteit kan worden
geopteerd bijna is verstreken Vooral de Indische Nederlanders
willen om uiteenlopende economische, sociale en klimatologische
redenen graag in Indonesie blijven wonen Hun toekomst in
Indonesie is gezien de politieke situatie en het al bestaande
vijandige klimaat voor Nederlanders echter hoogst onzeker 9 7
Tegen deze achtergrond oppert het Tweede-Kamerlid De Graaf
(KVP) begin december de vraag of het niet mogelijk is de optietermijn te verlengen De regering is echter niet gelukkig met dit
voorstel Nog afgezien van het feit dat hierover overeenstemming
met Indonesie zou moeten worden bereikt, meent de regering dat
de toekomst van de meeste Indische Nederlanders in Indonesie
dient te liggen nu de angst en de verwachting bestaat dat zij in
Nederland niet zullen 'assimileren' Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Blom, die enkele maanden eerder nauw betrokken
is geweest bij het plan om Indonesiers als vreemdelingen te
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behandelen, antwoordt De Graaf "dat het wezenlijk belang van de
betrokkenen is, dat een groot deel van hen de nationaliteit kiezen
98
van het land, waarin 7ij geboren en geworteld 7i|n" Hoge
Commissaris Lamping, de hoogste vertegenwoordiger van Neder
land in Djakarta, betoogt in Indonesie hetzelfde In een uitgebrei
de persverklaring, die op 8 december m de Java-bode wordt
opgenomen, verklaart Lamping dat in het opgeven van het Neder
landerschap door Indische Nederlanders "niets laakbaars is gele
gen" " De keuze voor de Indonesische nationaliteit zou voor hen
de "meest natuurlijke oplossing" zijn Blom en Lamping vermelden
niet dat die keuze tot gevolg kan hebben dat zi| vervolgens als
Indonesier niet meer welkom zijn in Nederland Ook hun pogin
gen leiden echter niet tot de massale opties voor de Indonesische
nationaliteit waarop in 1949 nog werd gehoopt Als eind december
de balans wordt opgemaakt, blijken in de voorgaande twee jaar
13 600 opties voor de Indonesische nationaliteit te zijn uitgebracht
Deze opties hebben betrekking op ongeveei 31 000 personen
10
(inclusief vrouwen en kinderen) °
Toen de Indonesische regering na de soevereiniteitsoverdracht
besloot dat alle vreemdelingen in Indonesie over een paspoort
moesten beschikken, wendden vele personen zich tot de Neder
landse commissariaten Aangezien geboorteakten of andere offi
ciële bewijsstukken vaak ontbraken, werd aan personen "die
uiterlijk de staat van Nederlander hadden" en aan "personen van
gemengd bloed (50 pet Nederlands, 50 pet Indisch)" een
Nederlands paspoort uitgereikt 101 Deze betrekkelijk liberale opstelling van de Nederlandse commissariaten wordt problematisch,
als de Nederlandse regering zich m 1951 op het standpunt stelt
dat vele paspoorten ten onrechte zijn verstrekt en moeten worden teruggegeven De plotselinge belangstelling voor de
paspoortverlening valt samen met het besluit om Indonesiers in
het kader van het toelatingsbeleid als vreemdelingen te beschouwen Dit besluit heeft het voor de regering aanzienlijk interessanter gemaakt om te bekijken of de paspoorten strikt juridisch wel
terecht zi|n afgegeven Als dit niet het geval is, betekent het
immers dat deze paspoorthouders eventueel uit Nederland kunnen worden geweerd

98 Handelingen Tweede Kamer,
1951 -1952,6 december 1951, ρ 846
99 Zie Woorden (1951)
100 Zie Ringeling (1978 80)
101 Zie minister van Justitie Donken
Handelingen Tweede Kamer.
1954-1955.25 november 1954,
ρ 2177

De regering is van mening dat een Nederlands paspoort alleen
had mogen worden uitgereikt aan afstammelingen van een Nederlandse vader en een inheemse moeder voorzover 7ij uit een wettig
huwelijk zijn geboren of buitenechtelijk zijn verwekt en door de
vader zijn erkend Alleen 7i| zouden Nederlanders in de zin van de
nationahteitswet van 1892 zijn Alle anderen, vooral met-erkende
kinderen van een Nederlandse vader en een inheemse moeder,
zouden geen Nederlander zijn en konden daarom geen aanspraak op een Nederlands paspoort maken De omstandigheid
dat veel van deze personen qua uiterlijk en maatschappelijke
omstandigheden vaak nauwelijks zijn te onderscheiden van de
'echte' Indische Nederlanders, later wordt van 'maatschappelijke
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102 Hoge Raad 18 juni 1954
Nederlandse Jurisprudentie 1954
nr 448 Zie over deze zaak Barentsen
(1962 52 53)
103 De inlanders die voor de
inwerkingtreding van de
nationaliteitswet van 1892 waren
gelijkgesteld hadden de Nederlandse
nationaliteit behouden In 1892
werden immers alleen de inlanders en
met hen gelijkgestelden van het
Nederlanderschap uitgesloten Zie
hierover ook Prins ( 1938)
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Nederlanders gesproken, betekent volgens de regering nog niet
dat het hier ook juridisch om Nederlanders zou gaan Uiteindelijk
vindt de regering de Hoge Raad aan haar zijde De Hoge Raad
maakt m 1954 uit dat het wettig kind van een 'inheemse vader en
een Nederlandse moeder evenals de vader 'inheems is en niet het
Nederlanderschap aan de moeder ontleent 1 0 2
Anderhalf jaar eerder heeft het gerechtshof in Den Haag de
Nederlandse regering ook op een ander punt gelijk gegeven Bij
het hof ging het om de vraag of de 'inlanders of 'inheemse
onderdanen met-Nederlanders die na 1892 met de Furopeanen
waren gelijkgesteld tot de uitheemse onderdanen waren gaan
behoren en als zodanig voor de Nederlandse nationaliteit konden
kiezen 1 0 3 De mogelijkheid tot gelijkstelling was een bevoegdheid
van de Gouverneur van Nederlands-Indie Na de inwerkingtreding
van de nationaliteitswet van 1892 zijn tot aan de onafhankelijkheid
in 1949 m totaal ruim 16 000 personen door de Gouverneur met
Furopeanen gelijkgesteld 1 0 4 De Nederlandse regering stelde zich
ook hier restrictief op Zij meende dat deze gelijkgestelden niet tot
de 'uitheemse onderdanen' waren gaan behoren zodat zij niet
voor de Nederlandse nationaliteit konden kiezen Het gerechtshof
in Den Haag steunde de regering in haar opvatting 1 0 i

Het laatste voorbeeld van de ' politiek van het zoveel mogelijk
afstoten van onderdanen', zoals de Nieuwe Rotterdamse Courant
het regeringsbeleid in 1956 karakteriseerde 106 , betreft de positie
van minderjarigen De positie van minderjarigen, zoals die in de
104 Zie over het aantal gelijkgestelden
Toescheidingsovereenkomst is geregeld, is in grote lijnen geba
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer seerd op de regeling in de nationaliteitswet van 1892 Minderjari
1961 1962 6500 VI nr 10 ρ 22 vraag
gen 'volgen in beginsel de nationaliteit van hun vader 1 0 7 Dit
79
betekent dat als hun Nederlandse vader na 1949 voor de Indone
sische nationaliteit heeft gekozen, zij eveneens de Indonesische
105 Arrest van 6 november 1952
Nederlandse Jurisprudentie 1953 nr59 nationaliteit bezitten en de Nederlandse nationaliteit hebben ver
Zie over deze zaak onder meer Prins
loren In tegenstelling tot de nationahteitswet bevat de Toeschei(1953) en Barentsen (1962 52)
dingsovereenkomst voor minderjarigen geen regeling omtrent de
herkrijging van de nationaliteit Op basis van de Nederlandse
106 Zie Spijtoptanten (1956)
nationahteitswet kunnen minderjarigen die hun Nederlander
107 Zie artikel 8 van de
schap door naturalisatie van hun vader hebben verloren tot een
Toescheidingsovereenkomst
jaar nadat zij meerderjarig zijn geworden het Nederlanderschap
terugvragen 1 0 H In de Toescheidtngsovereenkomst is over de
108 Zie artikel 10 van de
herkrijging van het Nederlanderschap door minderjarigen echter
nationalrteitswet van 1892
niets geregeld Minister van Justitie Struycken (1958-1959) ver
109 Handelingen Eerste Kamer
klaart in 1959 dat ook aan deze minderjarigen, analoog aan de
1958 1959 3 maart 1959 ρ 2181 Zie
nationaliteitswet van 1892, een optierecht zou kunnen worden
ook bijlagen Handelingen Tweede
verleend
Dit zou echter betekenen dat deze personen naar
Kamer 1961 1962 5393 nr 7
Nederland zouden kunnen komen hetgeen "de praktische op110 Arrest van 20 oktober 1958
vangmogehjkheid van Nederland zou miskennen" 1 0 9 Er bestaat
besproken m Het Personeel Statuut,
voor hem des te minder reden in een dergelijk optierecht te
1959 jrg 10 nr 3 pp 36 37 Zie ook
voorzien, nu de Hoge Raad enkele maanden eerder heeft uitge
Barentsen (1962 61) en Si/togen
maakt dat de betrokken minderjarigen hierop geen aanspraak
Handelingen Tweede Kamer
kunnen maken u 0
1961 1962 6500 VI nr 10 ρ 27
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NATURALISATIE VAN INDONESIERS

Als de Toescheidingsovereenkomst eind 1949 in de Eerste Kamer
wordt behandeld, blijkt een aantal leden het te betreuren dat de
regering geen optierecht heeft weten te bewerkstelligen voor de
inheemse onderdanen die prijs stellen op het behoud van hun
ш
Nederlands onderdaanschap
De regering antwoordt dat ze
tijdens de onderhandelingen wel degelijk naar een "bevredigende
regeling voor het toekennen van een optierecht" heeft gestreefd
Voor de Indonesische delegaties zou dit echter met het oog op de
natie- en staatsvorming in Indonesie onaanvaardbaar zijn ge
ш
weest
Om de teleurgestelde Eerste-Kamerleden te laten zien
dat de goede wil nog steeds aanwezig is, stelt de regering een
wetsontwerp in het vooruitzicht waarin voor de gedupeerde in
heemse onderdanen "gedurende bepaalde tijd naturalisatie zal
worden vergemakkelijkt"
Eind 1951 wordt de nationaliteitswet van 1892 gewijzigd in
I13
verband met de onafhankelijkheid van Indonesie
Eén van de
wijzigingen betreft de bepaling dat een verzoeker voor naturalisatie vijf jaar voorafgaand aan het verzoek in Nederland, Nederlands-Indie, Suriname of de Nederlandse Antillen moet hebben
gewoond Deze bepaling wordt beperkt tot Nederland, Sunname
en de Antillen Voor de verzoeken uit Indonesie die op het
moment van de onafhankelijkheid van Indonesie aanhangig waren of binnen twee jaar hierna zijn of worden ingediend, wordt in
een overgangsbepaling geregeld dat die normaal worden afgehandeld In de Eerste Kamer wordt naar aanleiding van deze overgangsbepaling opgemerkt dat hierin weliswaar een zekere
tegemoetkoming is gelegen, maar dat toch moeilijk kan worden
aangenomen dat de regering meent hiermee haar toezegging uit
1949 te zijn nagekomen 114 De regering is die mening echter wel
toegedaan In individuele gevallen zou, indien dit nodig of wenselijk is, afgeweken kunnen worden van de normale eisen voor
naturalisatie n<i
111 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1478 ρ 17
112 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1949-1950 1478. ρ 20 Zie
ook Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1478 nr 6 ρ 20
113 Wet van 21 december 1951,
Staatsblad. 1951. nr 593
114 Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer, 1950-1951 2027 ρ 3
115 Bijlagen Handelingen Eerste
Komer. 1950-1951 2027 ρ 6
116 Handelingen Eerste Kamer,
1951-1952 19 december 1951. ρ 86

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp verdedigt de
regering ook het nieuwe standpunt dat Indonesiers als vreemdelingen moeten worden beschouwd In dit verband zet staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Blom uiteen dat met-erkende
kinderen van Nederlanders evenals de 'gehjkgestelden' tot de
'inheemse onderdanen' moeten worden gerekend Hij geeft toe
dat er zich gevallen kunnen voordoen waarin "de juiste juridische
beslissing geen maatschappelijk bevredigende uitkomst geeft",
maar juist in die gevallen zal de regering volgens hem een soepel
naturalisatiebeleid voeren n ^ Blom vermeldt uitdrukkelijk dat het
hier een toezegging betreft "welke de Regering uiteraard gestand
zal doen"
Een jaar later, bij de behandeling van de Justitiebegroting voor
1953 in de Tweede Kamer, blijkt echter dat er grote aarzeling
bestaat omtrent het naturaliseren van Indonesiers De nieuwe
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117 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1953-1954 2800 IV nr 8 ρ 5
118 Arrest van 18 juni 1954
Nederlandse Jurisprudentie, 1954
nr448
119 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1953-1954 3200 III nr 24 ρ 2
120 bijlogen Handelingen Eerste
Kamer 1955-1956 4100 IV,nr85b.
pS
121 Handelingen Eerste Kamer
1955-1956 29 februari 1956 ρ 2230
122 Aonriongse/ Handelingen Eerste
Kamer 1956-1957 nr200l ρ 2003
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minister van Justitie Donker verklaart dat al onder het vorige
kabinet de behandeling van naturalisatieverzoeken van bepaalde
Indonesiers is opgeschort, voornamelijk op grond van het argu
ment dat de zekerheid zou ontbreken dat zij "tot de Nederlandse
gemeenschap zouden blijven behoren" 1 1 7 Ter rechtvaardiging om
ook zelf voorlopig niets te doen, verklaart Donker "het gehele
vraagstuk aan een nader interdepartementaal onderzoek te doen
onderwerpen"
Inmiddels worden nieuwe verwachtingen gewekt In juni 1954
beslist de Hoge Raad dat het wettig kind van een inheemse vader
en een Nederlandse moeder tot de inheemse onderdanen moet
worden gerekend In een overweging ten overvloede merkt de
Hoge Raad op dat in de gevallen dat de uitspraak tot een "onbevre
digend resultaat" leidt, de "weg van naturalisatie openstaat", een
weg die volgens de Hoge Raad door de overgangsbepaling uit 1951
zou zijn vergemakkelijkt 118 Een week later schrijft minister zonder
Portefeuille Luns (1952-1956) m een brief aan de Tweede Kamer
dat naturalisatie in dergelijke gevallen inderdaad de remedie is 1 1 9
In de praktijk gebeurt er echter vrijwel niets Tijdens de behan
deling van de Justitiebegroting voor 1956 blijkt dat het "omstandig
en diepgaand" interdepartementaal overleg nog altijd niet is afge
rond 12° Begin 1956 geeft de nieuwe minister van Justitie Van
Oven (1956) uiteindelijk te kennen waarom de regering zich zo
terughoudend opstelt Het is de angst en de wetenschap dat
naturalisatie van in Indonesie wonende Indonesiers "het leger der
repatnandi" nog verder zal vergroten 1 2 1 In november van dat jaar
stelt het Eerste-Kamerhd De Vos van Steenwijk (WD), die zich
jarenlang zeer nadrukkelijk voor een ruimhartig toelatings- en
naturahsatiebeleid voor Indonesiers heeft ingezet, kamervragen
over het naturahsatiebeleid Uit het gezamenlijk antwoord van
minister van Justitie Samkalden (1956-1958), de opvolger van Van
Oven, en Luns, inmiddels minister van Buitenlandse Zaken (19561971), blijkt dat sinds "enige tijd" de naturalisatie van in Indonesie
wonende Indonesiers is stopgezet 1 2 2 Sinds de eerste toezegging
over een soepel naturahsatiebeleid zijn zeven jaar verstreken en
hebben 22 in Indonesie wonende Indonesiers door naturalisatie
het Nederlanderschap verkregen Opnieuw wordt om de ware
reden van het uiterst restrictieve beleid heen gedraaid
"De reden èn van het kleine getal der genatural iseerden èn
van het aanhouden van aanvragen, was gelegen in het feit,
dat het in beginsel onjuist werd geacht onderdanen van
een land, die in dat land gedomicilieerd zijn, een andere
nationaliteit te verlenen"
Omdat de meeste verzoekers volgens de bewindslieden naturali
satie aanvragen met het oog op de toelating tot Nederland, moet
de oplossing worden gezocht in "enige verruiming van het toe
latingsbeleid" In deze opvatting komt geen verandering meer, ook
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niet als in december 1957 de kwestie Nieuw-Guinea zodanig is
geëscaleerd, dat het Indonesische parlement een decreet goedkeurt, waarin de staat van oorlog wordt afgekondigd en de
commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer naar
aanleiding van de vele brieven uit Indonesië de regering vraagt
haar standpunt te herzien. 123 De regering heeft de weg van
naturalisatie voor in Indonesië wonende Indonesiërs nu ook in
woord definitief verlaten.
Als alle toezeggingen over een soepel naturalisatiebeleid tussen
1949 en 1957 worden overzien, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat die primair als functie hebben gehad om het
parlement aan het lijntje te houden. Van een daadwerkelijke
politieke wil om actief beleid te voeren, is nooit sprake geweest.
Een ruimhartig naturalisatiebeleid ten aanzien van in Indonesië
wonende Indonesiërs was in de ogen van de regering niet te
verenigen met het restrictieve toelatingsbeleid.
Ook van de toegezegde verruiming van het toelatingsbeleid
komt aanvankelijk weinig terecht. Pas na aanhoudend parlementair en maatschappelijk verzet wordt in het begin van de jaren
zestig het toelatingsbeleid, dat dan het 'spijtoptantenbeleid' is gaan
heten, wat soepeler. 124 Uiteindelijk zijn in de periode 1956-1964
ongeveer 7.000 van de 12.500 toelatingsverzoeken ingewilligd.
Het betreft ongeveer 25.000 personen, voor het grootste deel
'spijtoptanten' en voor het overige deel 'maatschappelijke Nederlanders'. 125 Op 1 april 1964 komt een eind aan dit speciale
toelatingsbeleid. De verzoeken die na die datum worden ingediend, worden volgens het reguliere beleid beoordeeld.
Het spijtoptantenbeleid heeft tot gevolg dat vele tot Nederland
toegelaten Indonesiërs al dan niet opnieuw een naturalisatieverzoek indienen. In 1958 vraagt De Vos van Steenwijk of ook voor
de spijtoptanten geldt dat zij als oud-Nederlanders niet eerst vijf
jaar in Nederland hoeven te wonen voordat zij een verzoek om
naturalisatie kunnen indienen. 126 Minister van Justitie Samkalden
antwoordt dat, hoewel wettelijk gezien de termijn van vijf jaar voor
de spijtoptanten niet geldt, die termijn in de praktijk toch een rol
kan spelen:
123 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1957-1958,5013. nr. 3 en
1957-1958,5149. nr. I.
124 Zie voor een uitvoerige analyse
van het spijtoptantenbeleid Ringeling
(1978).

"Dat neemt natuurlijk niet weg, dat het, in het bijzonder als
het mensen betreft, die nooit of vrijwel nooit in Nederland
zijn geweest, gewenst kan zijn om een redelijke tijd te
wachten om na te gaan of de verzoekers zijn ingeburgerd
en of te verwachten is, dat zij duurzaam in Nederland
zullen blijven."127

125 Ringeling (1978:87).
126 Handelingen Eerste Kamer.
1957-1958,4 maart 1958.p. 2173.
127 Handelingen Eerste Kamer,
1957-1958,5 maart 1958, p. 2195.

Hoe lang de 'inburgeringstermijn' in de praktijk is, hangt af van de
omstandigheden van het geval. Het gevoerde beleid toont aan
dat de spijtoptanten door de regering niet als andere oud-Nederlanders worden gezien. Ten aanzien van de 'echte' oud-Nederlanders wordt gemakshalve verondersteld dat zij in de Nederlandse
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samenleving zullen zijn 'ingeburgerd', de spijtoptanten moeten het
zoals 'echte' vreemdelingen eerst aantonen.
Het ministerie van Justitie is aan het eind van de jaren vijftig
eveneens terughoudend met het naturaliseren van de 'maatschappelijke Nederlanders'. Voor deze voormalige Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders geldt onverkort de termijn van vijf jaar.
Dit benadrukt nog eens dat zij, in tegenstelling tot wat hun naam
doet vermoeden, niet tot de 'Nederlandse natie' worden gerekend. Het Tweede-Kamerlid Kranenburg (PvdA) uit in 1959 kritiek op het beleid. Hij vindt de wachttijd van vijf jaar voor de
'maatschappelijke Nederlanders' kwetsend en een psychologische belasting voor hun assimilatie in Nederland. 128 Hij is bovendien niet te spreken over het pragmatische beleid van de regering
om de 'assimilatietermijn' niet te hanteren als de verzoekers
willen "dóóremigreren, dus het Koninkrijk de rug toekeren". Van
deze voorkeursbehandeling als premie op het vertrek uit Nederland is overigens niet op grote schaal gebruik gemaakt. In 1961
schat minister van Justitie Beerman dat zo'n tweehonderd Indonesiërs door emigratie versneld het Nederlanderschap hebben
verkregen. 129
In de jaren zestig wordt het naturalisatiebeleid ten aanzien van
spijtoptanten en maatschappelijke Nederlanders liberaler. Waarschijnlijk heeft het inzicht dat de meeste spijtoptanten inderdaad
in Nederland bleven hiertoe bijgedragen. Uit een nota van het
ministerie van Justitie uit 1965 blijkt dat voor spijtoptanten een
verkorte procedure geldt, waarbij de politie in beginsel de enige
instantie is die over het verzoek adviseert.130 Vrijwel alle spijtoptanten worden kosteloos genaturaliseerd. Alleen degenen die
"een hoog inkomen hebben of kapitaalkrachtig zijn" moeten het
wettelijk minimum van tweehonderd gulden betalen. Inburgering
blijkt bovendien geen noodzakelijke voorwaarde te zijn voor
naturalisatie:

128 Handelingen Tweede Kamer.
1959-1960.18 november 1959,
p.2112.
129 bijlagen Handelingen Eerste
Kamer, 1960-1961, IV, nr 65a, p. 2.
130 Deze nota komt in paragraaf 6.1
van dit hoofdstuk uitvoerig aan de
orde.

"Hoewel van de meeste verzoekers niet kan worden gezegd, dat zij reeds zijn ingeburgerd, mag wel verondersteld
dat zij zich binnen redelijke tijd na naturalisatie aan de
Nederlandse samenleving zullen hebben aangepast. Doch
ook wanneer dit laatste niet het geval is, b.v. bij de
inlandse echtgenote van een bejaarde verzoeker of bij een
reeds oudere inlandse vrouw die met een Nederlander
gehuwd is geweest, wordt zulks niet als een bezwaar tegen
naturalisatie gezien."
Uit de nota blijkt eveneens dat ten aanzien van 'maatschappelijke
Nederlanders' in de praktijk vrijwel altijd van de wettelijke verblijfstermijn van vijf jaar wordt afgeweken. Zij kunnen na twee
jaar verblijf een verzoek indienen. Degenen die door verwerving
van het Nederlanderschap een pensioen krijgen, kunnen direct
een verzoek indienen. De omstandigheid dat zich onder de
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'maatschappelijke Nederlanders' personen bevinden "van wie aanpassing niet meer valt te verwachten", behoeft volgens de minister
geen reden te zijn het verzoek af te wijzen De 'maatschappelijke
Nederlanders' worden kosteloos genaturaliseerd
De coulante houding ten aanzien van Indonesiers, waarvan de
spijtoptanten veruit de grootste groep vormen, blijkt ook uit de
cijfers De Indonesiers zijn in de jaren zestig veruit de grootste
groep genaturahseerden in Nederland 131
44

DE OVFRDRACHT VAN NIFUW-GUINFA AAN INDONESIË

Ruim tien jaar na de onafhankelijkheid van Indonesie, op 15
augustus 1962, bereiken Nederland en Indonesie overeenstem
ming over de kwestie Nieuw-Guinea Indonesie heeft uiteindelijk
de strijd gewonnen en kan Nieuw-Guinea, na een korte over
gangsperiode waarin de Verenigde Naties het bestuur over NieuwGuinea waarnemen, aan zijn grondgebied toevoegen Voor
Nederland zijn de druiven zuur Alle inspanningen die zijn gele
verd om Nieuw-Guinea te behouden, en later om de Papoea's het
zelfbeschikkingsrecht te geven, blijken voor niets te zijn geweest
Toen uiteindelijk ook de internationale gemeenschap zich tegen
Nederland begon te keren, zat er niets anders op dan het verzet te
staken
Anders dan in 1949 sluiten Nederland en Indonesie m 1962
geen 'Toescheidingsovereenkomst' over de nationaliteit van de
bevolking van Nieuw-Guinea Voor de Indonesische regering valt
er niets te regelen, omdat ZIJ zowel het grondgebied van NieuwGuinea als de inheemse bevolking al lang als Indonesisch be
schouwde Illustratief in dit verband is dat in het verdrag tussen
Nederland en Indonesie 1 3 2 niet wordt gesproken van de over
dracht van de "soevereiniteit" maar van het "bestuur" 1 3 3 Wat
Nederland rest, is eenzijdig te bepalen wie van de Nederlandse
onderdanen
met-Nederlanders, voornamelijk Papoea's, de Neder
131 Zie ook paragraaf 8 van dit
landse nationaliteit blijven behouden
hoofdstuk
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot goedkeu
132 Overeenkomst tussen het
ring van het verdrag over de overdracht van Nieuw-Guinea aan
Koninkrijk der Nederlanden en de
Indonesie worden de voornemens hieromtrent bekend gemaakt
Republiek Indonesie inzake Westelijk
Alle
Papoea's zullen het Nederlands onderdaanschap verhezen en
Nieuw-Gumea (West Irian),
in de gevallen waar dit tot problemen zal leiden, moet een
Troctatenblad I962,nr84
"genereus toelatingsbeleid" uitkomst bieden 1 3 4 Voor de over
133 Zie Bijlagen Handelingen Tweede gangsperiode, waarin het bestuur van Nieuw-Guinea m handen is
Kamer 1961-1962,6803, nr 3, ρ 6
van de Verenigde Naties, spreken Nederland en Indonesie af dat
de Papoea's voor diplomatieke bescherming in het buitenland
134 Zie ministervan Justitie Beerman
zowel bij Nederland als Indonesie terecht kunnen Degenen die
Handelingen Tweede Kamer
1961-1962 7 september 19962,
willen reizen, kunnen een reisdocument van de Verenigde Naties
ρ 3000g
of een Indonesisch paspoort krijgen, maar geen Nederlands pas
poort 1 3 5 De Nederlandse regering wil blijkbaar voorkomen dat ZIJ
135 Zie voor deze afspraken nr 4 van
tijdens de overgangsperiode met een Nederlands paspoort naar
de Bijlagen bij het verdrag,
Nederland afreizen
Troctatenblad 1962, nr 84, ρ 17
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Dit vermoeden wordt bevestigd als twee weken nadat het
wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag is ingediend, het
wetsontwerp tot intrekking van de onderdaanschapswet van 1910
naar de Tweede Kamer wordt gestuurd Ten gevolge van de
intrekking van de onderdaanschapswet verhezen alle Papoea's het
Nederlands onderdaanschap op het moment dat het bestuur aan
de Verenigde Naties wordt overgedragen Een optierecht voor de
Nederlandse nationaliteit wordt hun niet verleend Het komt de
regering "noch noodzakelijk, noch gewenst voor, mede gelet op
136
vroegere ervaringen, om de nationahteitskeuze open te stellen"
De restrictieve houding komt voort uit de wens de immigratie
vanuit Nieuw-Guinea tot een minimum te beperken Om diezelf
de reden heeft de regering zo'n haast gehad bi) het indienen van
het wetsontwerp en wordt het verzoek van de vaste commissie
voor Justitie de wet drie maanden later in te trekken, afgewe
137
zen
Volgens de regering heeft uitstel tot gevolg dat voor de
bevolking van Nieuw-Guinea nog enige maanden langer een
onbeperkt recht op toelating bestaat Dit zou er toe leiden dat
"ook bewoners van Nieuw-Guinea, ten aanzien van wie reeds bi)
voorbaat vaststaat, dat vestiging in Nederland niet de aange
wezen oplossing kan zijn, en voor wie die vestiging dan ook op
teleurstelling zou moeten uitlopen, toch onverwijld zouden be
sluiten naar Nederland te vertrekken" 1 3 8 Het is hetzelfde argu
ment dat eind 1951 ook ten aanzien van de Indische Neder
landers werd gebruikt

136 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1961 -1962 6803. nr 3 pp 6
en 7
137 Bijlagen Handelingen Tweede
kamer 1961-1962 6821 nr 6
138 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1961-1962 6821 nr 7

Verlening van het Nederlanderschap aan voormalige Neder
landse onderdanen uit Nieuw-Guinea wordt beperkt tot diegenen
die zich al in Nederland bevinden Ook vóór 1962 was het voor
hen overigens feitelijk onmogelijk het Nederlanderschap door
naturalisatie te verkrijgen De Nederlandse regering heeft steeds
het standpunt ingenomen dat naturalisatie niet wenselijk was
zolang zij in Nieuw-Guinea verbleven en de Nederlandse nationaliteit reeds bezaten in de vorm van het Nederlands onderdaanschap van met-Nederlanders 139 Na de overdracht van het bestuur
aan de Verenigde Naties worden zij niet meer beschouwd als
Nederlandse onderdanen en kunnen zij als voormalige onderdanen op verzoek bij Koninklijk Besluit het Nederlanderschap
verkrijgen als zij tot Nederland, Suriname of de Nederlandse
Antillen zijn toegelaten en daar minimaal een jaar wonen '^ 0

139 Zie minister van Binnenlandse
Evenals bij de Indonesiers dient het toelatingsbeleid ook
Zaken Toxopeus(l959-I96S)
belangnjke voorselectie Het jaar wachttijd vindt de regering
Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer
om overhaaste beslissingen tegen te gaan Het verzoek
1961-1962 nr 2070 ρ 2121
140 Zie over deze regeling ook De
Haas-Engel (1993 264-271)
141 Centraal Bureau voor de
Statistiek (1985 64) Vijf personen
woonden in Sunname de ovengen in
Nederland

nu als
nodig
moet
binnen drie jaar na de overdracht van het bestuur aan de Verenigde Naties worden ingediend Van oktober 1963 tot oktober
1966 hebben in totaal 1 201 voormalige onderdanen uit NieuwGuinea (meerderjarigen en minderjarigen) van deze vereenvoudigde naturalisatieprocedure gebruik gemaakt 141 Degenen die na
deze periode Nederlander willen worden, moeten als elke andere
vreemdeling de normale procedure volgen
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Automatische verlening van het Nederlanderschap
aan de derde generatie:
de herwaardering van territoriale criteria (1953)
In het vorige hoofdstuk bleek dat territoriale criteria in de nationaliteitswet van 1892 sterk aan belang inboetten voor de verkrijging
van het Nederlanderschap bi) geboorte Geboorte uit Nederlandse
ouders verdrong de geboorte uit in Nederland gevestigde ouders
als primair aanknopingspunt voor de verkrijging van het Nederlan
derschap Voor territoriale criteria was nog slechts plaats voor
zover er anders staatloosheid zou optreden De belangrijkste
territoriale bepaling die overbleef, was die voor de derde genera
tie Hierdoor verkreeg het kind van een in Nederland gevestigde
persoon die zelf geboren was uit een in Nederland wonende
moeder na 1892 het Nederlanderschap, tenzij het een andere
nationaliteit had In 1936 werd ter voorkoming van staatloosheid
een nieuwe territoriale bepaling toegevoegd Het Nederlander
schap werd voortaan ook verkregen door het in Nederland gebo
ren kind waarvan de moeder bij de geboorte van het kmd Neder
landse was en de vader geen of een onbekende nationaliteit
had 1 4 2 In 1948 maakte de Hoge Raad uit dat de nieuwe bepaling
terugwerkende kracht had tot 1 juli 1893, de dag dat de nationahteitswet van 1892 in werking trad l4i Ook degenen die vóór de
wijziging in 1936 waren geboren en aan de criteria voldeden,
werden op grond van de nieuwe bepaling dus Nederlander

142 Zie de Wet van 21 december
1936, Stootsbtod. 1936 nr 209 Artikel
2 onder с van de nationahteitswet van
1892 (nieuw) Nederlanders zijn ook
het in het Rijk geboren wettig,
gewettigd of door den vader erkend
natuurlijk kind waarvan tijdens de
geboorte de moeder den staat van
Nederlander bezit en de vader is
zonder dan wel van onbekende
nationaliteit in het laatste geval
zoolang die onbekendheid duurt
Het betreft geen 'zuivere'territoriale
bepaling De geboorte uit een
Nederlandse moeder afstamming is
immers eveneens van belang
143 Arrest van ІЗарпІ 1948
Nederlandse Junsprudenbe, 1948.
nr647
И4 Bj/ogen Handelingen Eerste
Kamer, 1946-1947,395
145 Idem

In 1947 vragen enkele Eerste-Kamerleden aandacht voor de
aanwezigheid van de vele in Nederland geboren Belgen in de
Brabantse grensstreek Bij veel van deze Belgen zou het gaan om
personen "wier derde voorgeslacht reeds in Nederland werd geboren" en "die volledig als Nederlander kunnen worden beschouwd" 1<M Aan de andere kant van de grens 7ouden vele
Nederlanders in een vergelijkbare positie verkeren Volgens deze
kamerleden zijn aan de positie van deze grensbewoners "bezwaren verbonden, welke den wens deden ontstaan, de nationaliteit
te bezitten van het land van inwoning" Zij bepleiten daarom een
regeling tussen Nederland en België, waardoor deze personen op
korte termijn en kosteloos door naturalisatie de nationaliteit van
het woonland kunnen verkrijgen
Minister van Justitie Van Maarseveen erkent de problematische
situatie Hij wijt de "vorming van Belgische agglomeraties in Nederlandse gemeenten" aan de keuze voor het afstammingsbeginsel in
1892 1 4 ï Degenen die bij de totstandkoming van de nationahteitswet van 1892 hadden gewaarschuwd voor het ontstaan van "gehele kolomen van vreemdelingen", hebben volgens hem gelijk
gekregen Onder de territoriale regelingen van 1838 en 1850 zou
"het tweede geslacht der immigranten (automatisch zijn) geabsorbeerd" Een klein jaar eerder had Van Maarseveen zijn bezwaren
tegen het afstammingsbeginsel ook reeds naar voren gebracht
Toen betoogde hij dat er veel van het "naturalisatie-instituut" werd
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146 bijlogen Handelingen Tweede
kamer 1946 1947 235 nr 6
147 Wet van 15 mei 1953 Staatsblad
1953 nr233
148 Zie over deze keuze ook Van
Sasse van IJsselt ( 1953 51)
149 Artikel 2 onder a van de
nationaliteitswet van 1692 (nieuw)
Nederlanders zijn ook het kind van
een tijdens de geboorte in Nederland
in Suriname of in de Nederlandse
Antillen wonende vader of moeder
naar de in art I gemaakte
onderscheidingen die zelf geboren is
uit een in het Koninkri|k wonende
moeder
150 Zie over de terugwerkende
kracht ßi/togen Handelingen Tweede
Kamer 1951 1952 2378 nr 3 ρ 2
151 Artikel I van drt verdrag
(Staatsblad 1937 nr 17) Het behoort
tot de bevoegdheid van lederen Staat
m zijn wetgeving te bepalen wie zijn
onderdanen zijn Deze wetgeving
moet door de andere Staten worden
erkend voor zoover ZIJ in
overeenstemming is met de
internationale verdragen de
internationale gewoonte en de
algemeen erkende rechtsbeginselen
ter zake van nationaliteit

135

vereist, nu de nationaliteitswet weinig territoriaal gericht was
waardoor m Nederland geborenen niet noemenswaard werden
geabsorbeerd 1 4 6 De minister meent dat de oplossing voor dit pro
bleem echter niet bij naturalisatie moet worden gedocht Naturali
satie is voor individuen en niet voor grote groepen bestemd Hl)
ziet meer in een wetswijziging waardoor de gehele derde genera
tie, dus niet alleen de staatlozen bi) geboorte Nederlander wordt
Van Maarseveen deelt mee dat het voorstel door de minister van
Binnenlandse Zaken is toegejuicht en aan de minister van Buiten
landse Zaken is voorgelegd Of de minister van Buitenlandse
Zaken minder enthousiast is, is mij niet bekend In elk geval duurt
het nog tot 1951 voordat een wetsontwerp naar de Tweede Kamer
wordt gestuurd en tot 1953 voordat de wet wordt gewijzigd 1 4 7
Overeenkomstig het voorstel van Van Maarseveen is voor wijzi
ging van de derde-generatiebepaling gekozen en niet voor het
vergemakkelijken van naturalisatie ш De nieuwe derde-generatiebepahng verleent het Nederlanderschap aan het kind van een
tijdens de geboorte in Nederland, in Suriname of in de Nederland
se Antillen wonende vader of moeder die zelf geboren is uit een
aldaar wonende moeder 1 4 9 De bepaling heeft terugwerkende
kracht tot 1 juli 1893 Ook degenen die voor 1953 zijn geboren, en
nog niet door naturalisatie Nederlander zijn geworden, verkrijgen
dus alsnog automatisch het Nederlanderschap 15°
De toepasselijkheid van de bepaling gaat aanmerkelijk verder
dan de Belgische grensbewoners waarop de leden van de Eerste
Kamer in 1947 het oog hadden Zo krijgen ook de Duitse grens
bewoners in de derde generatie het Nederlanderschap bij geboorte
Verder heeft de bepaling ook betrekking op Suriname en de
Nederlandse Antillen De belangrijkste wijziging ten opzichte van
de oude bepaling is dat de derde generatie bij geboorte in Neder
land niet alleen Nederlander wordt indien anders staatloosheid zou
ontstaan, maar ook als naast de Nederlandse nog een andere
nationaliteit wordt verkregen Het ontstaan van dubbele nationa
liteit staat de verkrijging van het Nederlanderschap voor de derde
generatie niet langer in de weg Heel anders dan in 1892 tilt de
regering niet zwaar aan het ontstaan van dubbele nationaliteit Ze
merkt op dat de toename van het aantal gevallen van dubbele
nationaliteit die de nieuwe bepaling tot gevolg zal hebben, volken
rechtelijk geen bezwaar ontmoet De regering beroept zich daarbij
op het Haagse Nationaliteitsverdrag van 1930 waarin als hoofdregel
is neergelegd dat het tot de bevoegdheid van iedere staat behoort
te bepalen wie zijn onderdanen zijn 1 5 1 De ontkenning van volken
rechtelijke bezwaren betekent niet dat het algemeen uitgangspunt
dat dubbele nationaliteit zoveel mogelijk moet worden voorkomen
door de regering wordt verlaten Wel is duidelijk dat er andere
belangen zijn die voor de regering zwaarder wegen
'Bestaat tegen de voorziening enerzijds geen bezwaar,
anderzijds is die voorziening noodzakelijk Er leeft in
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Nederland, in Suriname en in de Nederlandse Antillen in
het derde en verder geslacht een groeiend aantal van
blijvend gevestigde met-Nederlanders, die van de hen om
ringende Nederlanders niet te onderscheiden zijn In de
burgermaatschappij staan 7e met dezen feitelijk gelijk
's-Lands belang vraagt er om hen wettelijk als Nederlander
te erkennen, opdat zij met de rechten, waarop prijs wordt
gesteld, ook de verplichtingen hebben van hun Nederland
152
se landgenoten "
Het belang van het voorkomen van dubbele nationaliteit moet
wijken voor het belang om mensen die als leden van de Neder
landse natiestaat moeten worden beschouwd het Nederlander
schap te geven Hiernaast heeft ook het pragmatisch belang om de
naturahsatiepraktijk te ontlasten tot de derde-generatiebepahng
153
geleid

6

Naturalisatie: e e n liberaler beleid
e n de terugtred van het parlement (1953-1975)

In de eerste helft van de jaren vijftig begint de houding van
regering en parlement ten aanzien van de verlening van het
Nederlanderschap aan vreemdelingen te veranderen De politieke
argwaan die direct na de oorlog ten aanzien van naturalisatieverzoekers bestaat, is grotendeels weggeëbd Ook is de sociaal-economische situatie in Nederland smds het eind van de oorlog een
stuk verbeterd Deze gewijzigde omstandigheden hebben hun
weerslag op de politieke opvattingen over de verlening van het
Nederlanderschap aan vreemdelingen Het beleid wordt liberaler,
er komt meer aandacht voor de positie van de verzoeker en de rol
van het parlement bij naturalisatie verschuift naar de achtergrond
Deze ontwikkelingen manifesteren zich op diverse wijzen
6 1

VERFFNVOUDIGDE PROCEDURFS
EN MINDER STRENGE VOORWAARDEN

152 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1951-1952 2378, nr 3 ρ 2
153 Zie hierover Van Sasse van IJsselt
(1953 51)
154 Zie paragraaf I van hoofdstuk 3
155 Zie paragraaf I van dit hoofdstuk.

De eerste indicatie voor een liberaler beleid betreft de zojuist
besproken wetswijziging van 1953 waardoor de derde generatie
bij geboorte automatisch het Nederlanderschap verkrijgt
De veranderde houding blijkt ook uit het instellen van de
mogelijkheid om buiten het parlement om vreemdelingen te naturaliseren In de grondwet van 1922 was bepaald dat naturalisatie
behalve bij wet ook 'krachtens wet' kan geschieden, bijvoorbeeld
door een besluit van de minister of de Kroon 154 Afgezien van de
vijftig naturalisaties in 1944 krachtens het staatsnoodrecht, 155
wordt in 1953 voor het eerst van die mogelijkheid gebruik gemaakt Het betreft de naturalisatie van de 'Nederlandse wapendragers' De minister van Justitie krijgt de bevoegdheid om deze
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156 Zie over de naturalisatie van deze
oud-Nederlanders paragraaf 22
157 Wet van 16 juli 1958 Staatsblad.
I958,nr342
158 Zie over deze naturalisaties
krachtens wet ook Van der Weg ( 1968
82 85)
159 Deze nota is mij ter beschikking
gesteld door FTh Zilverentant,
nationaliteitsrechtsdeskundige bij het
miniatene van Justitie
160 Zie over de instelling van de vaste
commissie voor de naturalisaties
paragraaf 6 2 van dit hoofdstuk.
161 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1966-1967 8800 IVnr2 ρ 6
162 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1967-1968 9300.VI nr 2,p 6
163 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1968-1969 9800 VI n r 2 ρ 3
Aan de totstandkoming van de nieuwe
wet wordt in het volgende hoofdstuk
aandacht besteed
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oud-Nederlanders te naturaliseren 15é Hierna zijn de mogelijkheden tot naturalisatie krachtens wet uitgebreid In 1954 wordt de
Gouverneur van Suriname bevoegd om in Suriname wonende
Indonesiers te naturaliseren In 1958 krijgt de Kroon de bevoegdheid om minderjarige kinderen te naturaliseren waarvan de vader
is overleden en de moeder de Nederlandse nationaliteit bezit 157
In 1962 wordt de regering ook bevoegd om voormalige onderdanen uit Nieuw-Guinea te naturaliseren 1S8 De laatste en belangrijkste uitbreiding vindt plaats in 1976 ten behoeve van onder meer
de tweede generatie Hierop wordt in het volgende hoofdstuk
uitgebreid ingegaan
Ondanks deze mogelijkheden van naturalisatie krachtens wet
blijven de meeste vreemdelingen aangewezen op naturalisatie bij
wet Ook voor degenen die de normale wetsprocedure doorlopen,
wordt het beleid in de loop van de jaren vijftig en zestig echter
aanmerkelijk liberaler Dit blijkt duidelijk uit de met-gepubliceerde
Nota over naturalisatie van minister van Justitie Samkalden (19651966) uit 1965 159 In deze nota wordt het beleid uiteengezet en
worden enkele voorstellen gedaan om het beleid verder te versoepelen en de procedure te vereenvoudigen De nota is bedoeld als
basis voor overleg tussen de minister en de vaste commissie voor
de naturalisaties van de Tweede Kamer l6 ° Dit overleg lijkt overigens nooit te zijn afgerond In het najaar van I966 deelt minister
van Justitie Samkalden mee dat hiermee een begin is gemaakt De
minister spreekt de hoop uit dat het overleg binnen een jaar tot
een positief resultaat leidt Hij doet de toezegging spoedig met een
wetsvoorstel te komen, als tot vereenvoudiging van de naturahsatieprocedure wordt besloten l 6 1 Een jaar later deelt de nieuwe
minister Polak (1967-1971) mee dat het nader overleg met de
commissie mede door de kabinetswisseling nog niet heeft plaatsgevonden l 6 2 Hierna wordt het overleg doorkruist door het besluit
van Polak om een "geheel nieuwe, met de moderne inzichten
overeenstemmende, wet op het Nederlanderschap" in te voeren ^ 3
Het is van belang wat dieper op de nota uit 1965 in te gaan De
nota verschaft een goed tijdsbeeld van het gewijzigde naturalisatiebeleid in het midden van de jaren zestig en vormt bovendien
een belangrijke aanzet tot een verdere versoepeling van voorwaarden en procedures in de jaren zeventig
Het naturalisatiebeleid wordt in de nota allereerst in een historisch perspectief geplaatst De keuze voor het afstammingsbeginsel in 1892 moest gezien het "vrijgevige toelatingsbeleid" leiden tot
de aanwezigheid van grote groepen vreemdelingen in Nederland
Daarom werd op twee wijzen een correctie op dit beginsel
aangebracht Op de eerste plaats werd geboorte op Nederlands
grondgebied, vooral door de wetswijziging van 1953, weer in
toenemende mate van belang voor de verkrijging van het Nederlanderschap Op de tweede plaats ging "naturalisatie als middel
om geassimileerde vreemdelingen tot Nederlander te maken een
steeds belangrijker functie vervullen"
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Het naturalisatiebeleid berust volgens de minister op twee
pijlers Enerzijds wordt bevorderd dat "diegenen die blijvend in
Nederland zijn gevestigd, ook formeel tot het Nederlandse staatsverband gaan behoren" Anderzijds komen "degenen wier gedrag
of houding niet het vertrouwen geeft dat zij zich aan de Nederlandse verhoudingen zullen aanpassen" niet voor naturalisatie in
aanmerking
Voor de eerste pijler is de circulaire van 1916 volgens minister
Samkalden nog steeds van belang Er wordt niet verlangd dat voor
elke naturalisatie een specifiek staatsbelang is gediend Aangenomen wordt dat het Nedei lands staatsbelang in beginsel is
gediend met de naturalisatie van "geassimileerde vreemdelingen",
van vreemdelingen die "de facto tot de Nederlandse gemeenschap
behoren" of, zoals het in de nota ook wordt genoemd, van
langdurig in Nederland gevestigde vreemdelingen "die in geest en
gemoed zich Nederlander gevoelen" Hiervan is in het algemeen
sprake als een verzoeker "een redelijke kennis van de Nederlandse
taal bezit, zich naar de Nederlandse wetten gedraagt, een geregeld
leven leidt en maatschappelijke belangstelling toont, kortom wanneer hij zich in zijn doen en laten nauwelijks onderscheidt van de
gemiddelde Nederlander " De beleidsopvatting dat het goed is om
langdurig in Nederland gevestigde en geassimileerde vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit te verlenen, heeft er volgens de
minister mede toe geleid dat zich in Nederland geen "minderhedenproblemen" voordoen
Na de oorlog is deze grondslag van het naturalisatiebeleid,
aldus de nota, versterkt door de opvatting dat het bezit van een
nationaliteit als een mensenrecht moet worden gezien

164 Artikel 15 van de Universele
Verklaring van de rechten van de mens
1 Een ieder heeft recht op een
nationaliteit
2 Aan niemand mag willekeurig zijn
nationaliteit worden ontnomen noch
het recht worden ontzegd om van
nationaliteit te veranderen

"Zonder afbreuk te doen aan het beginsel, dat naturalisatie
gwrctfverlening is - zij onderscheidt zich daardoor van
optie, waarbij, mits aan bepaalde wettelijk vastgestelde
voorwaarden is voldaan een recht op verkrijging van het
Nederlanderschap wordt gegeven - heeft ook bij de naturalisatie het inzicht, dat ieder recht heeft op een nationaliteit (art 15 van de Universele Verklaring van de rechten
mens), invloed doen gelden En wel in die zin, dat naturalisatie ook dienstbaar gemaakt wordt aan de verwezenlijking van het ideaal, dat ieder mens één land ter wereld
heeft waarmee hij in zó nauwe betrekking staat, dat hi)
recht heeft er te verblijven Dit betekent dat onder omstandigheden gebrekkige kennis van de Nederlandse taal, armlastigheid, minder goed gedrag en zelfs ontrouw aan de
Nederlandse zaak in het verleden, aan verlening van het
Nederlanderschap niet in de weg hoeft te staan " l64
Behalve de Universele Verklaring van de rechten van de mens
hebben volgens de minister nog twee andere mensenrechtenverdragen het naturalisatiebeleid beïnvloed Het Vluchtelingenverdrag
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van 1951, dat voor Nederland in 1956 in werking is getreden,
verplicht de verdragspartijen de naturalisatie van vluchtelingen
voor zover mogelijk te vergemakkelijken Ze dienen er m het
bijzonder naar te streven de procedure te bespoedigen en de
l65
kosten van de procedure te verminderen
Het Staatlozenverdrag
van 1954, dat voor Nederland in 1962 in werking is getreden,
l66
regelt voor staatlozen precies hetzelfde
Beide verdragen heb
ben er volgens de minister toe geleid dat bij vluchtelingen en
staatlozen "niet strikt de hand wordt gehouden aan de wettelijke
en buitenwettelijke vereisten en dat te hunnen aanzien faciliteiten
worden verleend" Waaruit die coulante houding ten opzichte van
staatlozen bestaat, is op basis van de nota niet duidelijk Voor
vluchtelingen bestaat die voornamelijk uit een tegemoetkoming m
de kosten voor degenen met lage inkomens Vluchtelingen die in
Nederland zijn toegelaten en een inkomen hebben van minder
dan zevenduizend gulden per jaar, worden kosteloos genaturali
seerd Vluchtelingen met een inkomen tussen de zevenduizend en
dertienduizend gulden komen voor een "verminderd tarief' in
aanmerking
De tweede pijler van het beleid betreft volgens de minister het
afwijzen van verzoeken in het geval niet de indruk bestaat dat de
verzoeker zich aan "de Nederlandse verhoudingen" zal aanpassen
"Intussen moet de Regering zich het recht voorbehouden
om bepaalde vreemdelingen ondanks langdurig verblijf op
het Nederlands territoir, het Nederlanderschap te onthou
den Het ware al te vrijgevig om criminelen, spionnen,
agitators of individuen die zich niet willen aanpassen, door
middel van naturalisatie een ongestoord verblijf in Neder
land te waarborgen en hen in het genot te stellen van het
actief en passief kiesrecht "

165 Artikel 34 van het
Vluchtelingenverdrag (Troctatenblad,
І966.ПГ 197) De Verdragsluitende
Staten zullen voor zover mogeli|k de
assimilatie en naturalisatie van
vluchtelingen vergemakkelijken ZIJ
zullen in het bijzonder er naar streven
de naturalisatie-procedure te
bespoedigen en de tarieven en kosten
van deze procedure zoveel mogelijk te
verminderen
166 Zie artikel 32 van dit verdrag
(Troctotenbtod I955.nr42)

Voor deze tweede pijler wordt in de nota speciale aandacht
gevraagd Het zou volgens de minister goed zijn als de leden van
de Tweede en de Eerste Kamer op basis van "objectieve criteria"
de verzoeken kunnen beoordelen Het bestaan van dergelijke
criteria zou ook in het belang van de verzoekers zijn Een verzoe
ker die weet waar hij aan toe is, zou de kans kunnen verkleinen
"dat zijn persoonlijke omstandigheden in een openbare discus
sie in 's lands vergaderzalen onder de loep worden genomen" De
concretisering van de criteria heeft betrekking op vier categorieën
verzoekers verzoekers die zich in het verleden schuldig hebben
gemaakt aan strafbare feiten, Duitsers die in de oorlog vrijwillig in
hel Duitse leger zijn gegaan, verzoekers die in concubinaat leven
en 'homofielen'
Misdrijven die in het verleden zijn gepleegd behoeven niet
altijd tot afwijzing van het verzoek te leiden Degene die zijn leven
heeft gebeterd, moet, aldus de nota, door de maatschappij niet
worden afgewezen "zeker niet wanneer om niet meer wordt
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verzocht dan bevestiging van bestaande aanhorigheid door nationaliteitsverlening" Naturalisatie is in dit verband het uiterlijk teken
van het in de verzoeker gestelde vertrouwen dat hij zich in de
toekomst als een "goed en ordelijk staatsburger" zal gedragen Een
dieper vertrouwen eisen zou "strijdig zijn met de functie van het
naturalisatie-instituut en daaraan haar nuttigste effect, nl dat de
kinderen van de genaturahseerden als Nederlanders opgroeien,
ontnemen"
Wat voor 'criminelen' geldt, dient volgens de minister ook voor
Duitsers te gelden die in de oorlog vrijwillig in het Duitse leger
hebben gediend Ook hen mag het verleden niet tot in lengte van
dagen worden nagedragen Als zij zich na de oorlog goed hebben
gedragen, mag worden aangenomen "dat thans een goede Nederlandse gezindheid bij hen aanwezig is" l 6 7
In de nota wordt vervolgens aandacht besteed aan "twee
categorieën verzoekers, die weliswaar zeer van elkaar verschillen,
maar die hierin overeenstemmen dat zij door hun leefwijze afwijken van hetgeen als algemene norm wordt beschouwd" verzoekers die in concubinaat leven en verzoekers die een homofiele
relatie onderhouden
Het leven in concubinaat is volgens de minister vroeger altijd
een reden voor afwijzing geweest Dit bleek ook in 1947 toen in
de Tweede Kamer werd gevraagd of het "zedelijk gedrag" van
verzoekers van invloed was op de beslissing op het verzoek l 6 8
Minister van Justitie Van Maarseveen antwoordde bevestigend
"Zeer zeker oefent het zedelijk gedrag van adressanten
invloed uit op de beslissing Aan heden, die in concubinaat
of losbandig leven, wordt naturalisatie niet verleend " l 6 9
Toen De Vos van Steenwijk het in 1962 in de Eerste Kamer voor in
concubinaat levende verzoekers opnam, 1 7 0 bleek minister van
167 Zie ook paragraaf 2 3 van dit
Justitie Beerman het leven in concubinaat nog steeds als "strijdig
hoofdstuk.
met de goede zeden" te beschouwen 1 7 1 Concubinaat zou in de
Nederlandse samenleving geen "algemeen aanvaarde vorm van
168 Bijlagen Hondelingen Tweede
Kamer. 1946-1947.465, nr 4
contact tussen man en vrouw" zijn 1 7 2 Wel zouden er uitzondenngen mogelijk zijn in gevallen "waarin wij er geen aanstoot aan
169 Bijlagen Handelingen Tweede
nemen" Minister Samkalden spreekt in dit verband in de nota van
Kamer, 1946-1947 465 nr 5
"schrijnende gevallen, b ν die waarin de echtgenoot van een van
170 Bijlagen Handelingen Eerste
de partners ongeneeslijk krankzinnig is". Hij is van mening dat het
Kamer. 1961 -1962, VI, 6500 nr 54, ρ 2 beleid verder kan worden versoepeld In het geval van een
en Handelingen Eerste Kamer
"duurzaam en niet aanstootgevend concubinaat" kan volgens hem
1961-1962, 13 februari 1962, ρ 2122
een meer tegemoetkomende houding worden aangenomen Of
hiervan sprake is zal steeds naar de omstandigheden van het geval
171 Bijlagen Handelingen Eerste
moeten worden beoordeeld Als voorbeeld van aanstootgevend
Kamer, 1961-1962, VI, 6500, nr 54b,
p4
concubinaat noemt de minister het geval "dat de verzoeker samen
leeft met een gehuwde vrouw, wier huwelijk hij verstoord heeft"
172 Handelingen Eerste Kamer,
Ook 'homofielen' moeten volgens de minister voortaan genatu
1961-1962.14 februari 1962. pp 2153
raliseerd
kunnen worden, als zij zich niet aanstootgevend gedragen
en 2168
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Bi) aanstootgevend gedrag moet volgens hem worden gedacht aan
"gedrag dat de vrijheid van anderen aantast, b ν het habitueel in
het openbaar contact zoeken met personen van hetzelfde ge
slacht" In dit verband merkt de minister op dat de verzoeken van
personen "die zich recentelijk of in het nabije verleden aan
ontucht met minderjarigen schuldig hebben gemaakt" uiteraard
zullen worden afgewezen
Behalve de uiteenzetting over de twee pijlers van het beleid
komt in de nota ook de naturahsatieprocedure aan de orde
Minister Samkalden is van mening dat het beleid in samenspraak
met het parlement moet worden vastgesteld Hij vraagt zich echter
af of het parlement ook bij de beslissing op elk individueel
verzoek moeten worden betrokken Toelating en naturalisatie
behoren volgens de minister beide "naar hun aard tot het terrein
van de administratie" Dit pleit ervoor op ruimere schaal naturali
satie krachtens wet toe te staan Hiervoor is te meer reden nu
naturalisatie "een routineaangelegenheid" is geworden Het aantal
naturalisaties is, zoals ook hierna nog zal blijken, hoger dan ooit
In de Tweede en de Eerste Kamer wordt maar zelden bezwaar
gemaakt tegen een voordracht tot naturalisatie Hiernaast is het
aantal afwijzingen zeer gering Om dit laatste te adstrueren, heeft
minister Samkalden in zijn nota een tabel opgenomen waarin het
aantal afwijzingen van de laatste tien jaar met vermelding van de
reden van afwijzing is opgenomen Deze tabel is hieronder over
genomen (tabel 8)
Van 1955 tot en met 1964 zijn 249 verzoeken
nog geen twee procent van alle ingewilligde
periode Ruim een derde van alle afwijzingen
wege 'onnederlands gedrag tijdens de oorlog '

Tabel 8

afgewezen Dit is
verzoeken m die
vond plaats van
Een kwart van de

Aantal ;afwijzingen met vermelding van de reden van afwijzing 1955-1964

jaar

aantal afwijzingen

totaal

%

1955

1956

1957

1958

1959

19(0

1961

19(2

19(3

19(4

7

II

50

56

35

17

20

22

19

12

249

100

1

.

Í

4

4

I

I

.

1

.

18

7

2
1
3

li
3
7
4

25
IO
II
.

9
5
7
3

(

г
4
3

3
7
7
2

3
4
7
5

7
1
9
1

(

-

4
3
3
1

91
37
(2
20

37
15
25
I

.

.

3

6

5

I

.

3

-

II

7

.

.

I

.

2

.

.

.

.

3

I

motief
politiek eitremisme
onnederland! gedrag
tydtns de oorlog
onvoldoende allumiate
onmaatschappelijk gedrag
criminele antecedenten
onvoldoende band met
Nederland
wonend in land waarvan
men onderdaan it

1
4
1

.
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afwijzingen had betrekking op verzoekers die zich "onmaatschap
pelijk" hadden gedragen Het betreft hier waarschijnlijk vooral in
concubinaat levende personen en homofielen In vijftien procent
van de gevallen was "onvoldoende assimilatie" de reden voor
afwijzing Hierbij moet waarschijnlijk vooral aan onvoldoende
kennis van de Nederlandse taal worden gedacht
Ook na 1965 blijft het aantal afwij7ingen laag In een mondeling
overleg met de vaste commissie voor de naturalisaties in 1972
verklaart staatssecretaris van Justitie Grosheide (ARF, 1971-1973)
17}
dat het jaarlijkse aantal afwij7ingen meestal rond de twintig ligt
Dit is minder dan een half procent van alle ver7oeken Bovendien
heeft het merendeel van de afwij7ingen betrekking op verzoekers
uit de Antillen De staatssecretaris plaatst wel een kanttekening bij
de geringe omvang van het aantal afwij7ingen Verzoeken die niet
direct voor inwilliging in aanmerking komen, worden vaak "aange
houden tot maximaal drie jaar om de ver7oeker in de gelegenheid
te stellen zijn positie te verbeteren" Hierbij moet vooral worden
gedacht aan verzoekers die de mogelijkheid wordt verschaft door
een cursus hun kennis van het Nederlands te verbeteren
62

NATURALISATIE EN HFT PARLFMENT
CONTROLF OP DE ACHTERGROND

173 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1971 1972 11799 nr Ι ρ 2

De gewijzigde politieke houding ten aanzien van naturalisatie van
vreemdelingen blijkt niet alleen uit het liberalere beleid van het
ministerie van Justitie, maar ook uit de gewijzigde rol van het
parlement bij naturalisatie Nadat het oorlogsgedrag van naturahsatieverzoekers de gemoederen in het parlement tot in het begin
van de jaren vijftig heeft bezig gehouden, neemt de belangstelling
voor naturalisatie snel af Na de eerste helft van de jaren vijftig
komt het nog maar weinig voor dat in de Tweede en de Eerste

T a b e l 9 Parlementaire aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen (1945-1975)
jaar
aantal
voorgedragen
vcnoeken

Tweede Kamer
aantal uitgebrachte
verslagen

aantal
plenaire
debatten

totaal

aantal metunameme
itemmingen

Eerste Kamer
aantal uitgebrachte
verslagen

totul
inhoudelijke
opmerkingen

1944-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1944
1965-1969
1970-1974

3 503
«139
5828
9004
11700
I3SI2

119
214
140
71
56
47

(O
84
18
8
7
3

I94Í-I974

soa«

647

100

inhoudelijke
opmerkingen

IB
16
9

$
5
2

11
39
é
16
27
50
159

11
34
4
1
1

aantal
plenaire
debatten

aantal metunanieme
stemmingen
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174 Zie voor de behandeling van de
naturalisatie van Mozer in de Tweede
Kamer, bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1949-1950, I577,nrs 4-6 en
Handelingen Tweede Kamer,
1949-1950 21 juli 1950.
pp 2384-2387
175 Zie voor de behandeling van de
naturalisatie van pnns Claus in de
Tweede Kamer bijlagen Handelingen
Tweede Kamer. 1965-1966,8309 en
Handelingen Tweede Kamer,
1965-1966 10november I960,
pp 478-514 Zie ook paragraaf 2 3 van
dit hoofdstuk.
176 Zie voor de behandeling van het
wetsontwerp in de Eerste Kamen
Handelingen Eerste Kamer, 1948-1949,
I juli 1948 pp 2068-2069 18
augustus 1948 pp 100 en 104 en 21
september 1948. pp 5-8
177 Handelingen Tweede Kamer,
1953-1954, 17 september 1953, ρ 8
178 In 1916 was ook voor de
instelling van een dergelijke commissie
gepleit maar een meerderheid van de
Tweede Kamer wenste toen nog aan
het afdelmgsonderzoek vast te
houden Zie paragraaf 4 van
hoofdstuk 3
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Kamer naar aanleiding van een naturalisatie-wetsontwerp inhou
delijke opmerkingen worden gemaakt (zie tabel 9) De verslagen,
waarin over steeds meer voordrachten tegelijk een oordeel wordt
gegeven, zijn grotendeels blanco
Slechts een enkele keer wordt voorgesteld een bepaalde per
soon (voorlopig) niet of juist kosteloos te naturaliseren, soms
vergezeld van een amendement om de wensen kracht bij te zetten
In de gevallen dat de vaste commissie voor de naturalisaties van
de Tweede Kamer het niet eens is met een naturalisatie, is begin
jaren zestig de praktijk gegroeid dat met het oog op de bescher
ming van de privacy de minister ondershands wordt verzocht de
betrokkene bij nota van wijziging uit het wetsontwerp te halen In
de nota van 1965 worden over de eerste helft van de jaren zestig
vier van dergelijke gevallen genoemd
Meestal kunnen de Tweede en de Eerste Kamer zich echter
verenigen met het gevoerde beleid Plenaire debatten over de
ontwerpen zijn beperkt tot een enkele keer per jaar Tussen 1945
en 1975 wordt er slechts drie keer hoofdelijk over een wetsont
werp gestemd, twee keer in de Tweede Kamer en één keer in de
Eerste Kamer In geen van de gevallen leidt de hoofdelijke stemming tot verwerping van het ontwerp In 1950 wordt in de Tweede
Kamer hoofdelijk gestemd over de naturalisatie van Alfred Mozer,
een Duitser die door Scheps geroemd wordt om zijn gedrag in de
oorlog, maar door de communisten wordt verguisd om zijn vermeende spionagepraktijken in de jaren dertig De naturalisatie van
Mozer wordt met zestig tegen drie stemmen aangenomen 174 De
tweede hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer betreft de
naturalisatie van prins Claus in 1965 Het ontwerp wordt met 135
tegen 6 stemmen aangenomen 175 De enige keer dat er tussen
1945 en 1975 in de Eerste Kamer hoofdelijk wordt gestemd, is in
1948 naar aanleiding van de naturalisatie van Mathias Arnold
Pennartz, een 'Duitse wapendrager' Het ontwerp wordt aangenomen met 27 tegen l6 stemmen 17é
De veranderde belangstelling voor naturalisatie heeft ook tot
gevolg dat in 1953 door de Tweede Kamei een vaste commissie
voor de naturalisaties in het leven wordt geroepen 177 Deze commissie, bestaande uit zeven kamerleden, gaat de schriftelijke behandeling van naturalisatie-wetsontwerpen voor haar rekening
nemen Het 'afdelmgsonderzoek' en het verslag van de commissie
van rapporteurs komen te vervallen De leden van de Tweede
Kamer die geen deel uitmaken van de commissie, hebben nog
steeds het recht hun opmerkingen kenbaar te maken, maar in
beginsel geeft de commissie een zelfstandig oordeel over het
ontwerp 17B Voor de behandeling van individuele naturalisatiewetsontwerpen verschilt de praktijk, afgezien van de tijdwinst in
verband met het overslaan van het afdelmgsonderzoek, maar
weinig De meeste wetsontwerpen worden immers aangenomen
zonder dat er een woord aan vuil wordt gemaakt Mede gezien het
grote aantal voordrachten ontstaat geleidelijk de praktijk dat de
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179 Deze paragraaf is deels
gebaseerd op een eerdere publikatie
(Heijs 1991 33-3Θ)
180 Zie artikel 3 lid I onder с van het
Statuut Stootsbtod 1954 nr 503
ρ 1284
IBI Zie het advies van de
Landsregenng van Suriname bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
1950-1951 2027, nr 4 ρ 5 Zie ook
Mannoury(l954 51-52) Bi) de
behandeling van het wetsontwerp in
de Eerste Kamer werd aanvankelijk
ernstige kntiek geuit op de
derde-generatiebepaling Het
Nederlanderschap zou immers aan de
derde generatie van rechtswege
worden toegekend ook als de
betrokken personen of hun ouders na
1949 uitdrukkelijk voor de
Indonesische nationaliteit hadden
gekozen MetKollewijn (1952)
voorzitter van de Nederlandse
delegatie tijdens de onderhandelingen
overde Toescheidmgsovereenkomst
waren deze Eerste-Kamerleden van
mening dat de Nederlandse regering
niet achter de rug van de Indonesische
regering om inbreuk had mogen
maken op de afspraken zoals die in de
Toescheidingsovereenkomst waren
neergelegd (Bijlagen Handelingen
Eerste Kamer 1951-1952 237B
nr 159) De regering trok zich de
kntiek aan en besloot alsnog overleg
te voeren met de Indonesische
regering Toen de Indonesische
regenng geen bezwaar bleek te
hebben (bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1952-1953,2378 nr 90) ging
de Eerste Kamer met het
wetsontwerp akkoord
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commissie de naturalisatie van individuele verzoekers primair aan
Justitie overlaat en zich concentreert op het algemene beleid De
vaste commissie is het forum waaraan wijzigingen van het naturalisatiebeleid en de nationahteitswet het eerst worden voorgelegd
In de Eerste Kamer wordt in 1968 pas het afdehngsonderzoek
verlaten De naturalisatie-wetsontwerpen gaan naar het college
van senioren, vergelijkbaar met het presidium in de Tweede
Kamer In beginsel stelt dit college zelf een blanco verslag op In
de uitzonderlijke gevallen dat er aanleiding bestaat opmerkingen
over een ontwerp te maken, wordt het voor behandeling doorver
wezen naar de vaste commissie voor Justitie

De onafhankelijkheid van Suriname
71

HET NEDERLANDFRSCHAP VAN DF SURINAAMSF BFVOLKING
VÓÓR 1975

De nationaliteitsrechtehjke positie van de bevolking van Suriname
is al enkele malen ter sprake gekomen 179 Onder de oude territoriale nationaliteitsregehngen van 1838 en 1850 bezat het grootste
deel van de bevolking van Suriname de Nederlandse nationaliteit
Iedereen die aan deze regelingen de Nederlandse nationaliteit
ontleende, verkreeg in 1893 het Nederlanderschap op grond van
de nationahteitswet van 1892 De keuze voor het afstammingsbeginsel in de wet van 1892 had vooral gevolgen voor de kinderen
van de vele arbeidscontractanten uit Brits- en Nederlands-Indie
(vooral Java) die ten behoeve van de economische ontwikkeling
van Suriname waren geworven De kinderen die na 1892 in
Suriname werden geboren, kregen niet meer automatisch het
Nederlanderschap bij geboorte In plaats daarvan werd hun in
1927 het Nederlands onderdaanschap van met-Nederlanders
toegekend In 1951 besloot de Nederlandse regering deze tweederangse Nederlandse nationaliteit, voor zover bij de onafhankelijkheid van Indonesie niet voor de Indonesische nationaliteit was
gekozen, te vervangen door het volwaardige Nederlanderschap
In 1954 gaan Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
een nieuw Koninkrijksverband aan dat meer dan voorheen op
gelijkwaardigheid is gebaseerd Het nieuwe Koninkrijksverband
heeft geen directe gevolgen voor de regeling van het Nederlanderschap Wel bepaalt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarin de nieuwe verhouding is geregeld, dat het
Nederlanderschap een aangelegenheid van het Koninkrijk is 18°
Dit betekent dat de drie landen afzonderlijk niet eenzijdig regels
over de verkrijging en het verlies van het Nederlanderschap
kunnen vaststellen
Ook na de Tweede Wereldoorlog wordt immigratie als een
belangrijke factor voor de bloei van Sunname gezien Dit heeft tot
gevolg dat het voor immigranten in Suriname relatief eenvoudig
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182 Zie artikel I van de wet van 3
november 1954 Staatsblad 1954.
nr476
183 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1954-1955,3727 nr 3
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wordt gemaakt het Nederlanderschap te verkrijgen De nieuwe
derde-generatiebepaling, die in 1953 wordt ingevoerd, geldt ook
voor Suriname en de Antillen Hier was in 1951 uitdrukkelijk door
181
Sunname om gevraagd
Na 1953 worden speciaal voor Suriname
nog twee andere regelingen getroffen die het voor immigranten
aantrekkelijk moeten maken het Nederlanderschap aan te vragen
In 1954 wordt voor in Suriname wonende Indonesiers een
vereenvoudigde naturahsatieprocedure in het leven geroepen De
Gouverneur van Suriname krijgt de bevoegdheid om Indonesiers
die door de onafhankelijkheid van Indonesie het Nederlands
onderdaanschap van met-Nederlanders hebben verloren, koste
loos te naturaliseren De enige voorwaarden 7ijn dat zij sinds het
verlies van de Nederlandse nationaliteit onafgebroken in Suriname
182
hebben gewoond en "van goed gedrag zijn gebleken"
Wat in
de memorie van toelichting als een tijdelijke maatregel wordt
183
aangekondigd , blijkt een regeling die tot aan de onafhankelijk
heid van Suriname heeft gegolden Van 1954 tot 1975 zijn onge
veer twaalfduizend personen door een besluit van de Gouverneur
184
van Suriname Nederlander geworden

In 1962 ten slotte wordt ten behoeve van de tweede generatie
immigranten in Suriname nog een regeling in het leven geroe
pen 1 8 5 In Suriname geboren personen krijgen bij het bereiken van
de leeftijd van 21 jaar automatisch de Nederlandse nationaliteit als
185 Zie artikel 2 bis van de
zij drie jaar hieraan voorafgaand m Suriname hebben gewoond
nationaliteitswet van 1892,
Als zij hierop geen prijs stellen, kunnen zij één jaar voor het
opgenomen bij Rijkswet van 12 juli
bereiken van de 21-jange leeftijd een verklaring afleggen dat zij
1962 Staatsblad, 1962 nr 249
geen Nederlander willen worden Ook deze regeling wordt getrof186 Zie Bijlagen Handelingen Tweede fen in het besef dat immigratie een belangrijke factor voor de bloei
Kamer 1958-1959 5393 nr 3,p 3 en
van Suriname is lftó
hijlagen Handelingen Tweede Kamer
Het gevolg van deze drie regelingen en het reguliere naturah1962-1963 5393, nr 7, ρ 2
satiebeleid is dat het grootste deel van de Surinaamse bevolking
aan het eind van de jaren zestig het Nederlanderschap bezit Het
187 Dit is overigens niet helemaal
waar Al in 1957 overwoog de
is eveneens aan het eind van die jaren zestig dat dit ruimhartige
Nederlandse regering de afgifte van
nationaliteitsbeleid onder druk komt te staan Die druk houdt
paspoorten aan Surinaamse
nauw verband met de inmiddels op gang gekomen immigratie van
Nederlanders te beperken tot hen
Surinaamse Nederlanders naar Nederland
184 Zie Centraal Bureau voorde
Statistiek (1985 48)

voor wie een arbeidsplaats in
Nederland beschikbaar was Op die
wijze zouden Surinaamse
Nederlanders die niet in hun
levensonderhoud konden voorzien, uit
Nederland kunnen worden geweerd
Tot zo η maatregel is het overigens
niet gekomen Deze gegevens zijn mij
doorj Schuster verstrekt Hi| ontleent
deze gegevens aan een notitie van een
departementsambtenaar Notitie
waarnemend chef van de afdeling
RAB 5,22 oktober 1958
188 Zie Reubsaet( 1982 101)
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DE ONAFHANKELIJKHEID VAN SURINAMF
EN DE IMMIGRATIE NAAR NEDERLAND

Tot het midden van de jaren zestig zijn er in Nederland maar
weinig Nederlanders van Surinaamse herkomst aanwezig In 1965
gaat het om ongeveer elfduizend personen, een aantal waar
politiek en besturend Nederland volgens Reubsaet (1982 98) niet
wakker van ligt 187 Tegen het eind van de jaren zestig neemt de
immigratie echter toe In 1970 is het aantal gegroeid tot bijna
dertigduizend 188
Voor één van de Tweede-Kamerleden, wie wordt uit de stukken
niet duidelijk, is die immigratie in 1972 aanleiding om bezwaren te
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uiten tegen de naturalisatie van in Suriname wonende vreemdelin
gen Het kamerlid verzet zich hiertegen, omdat de genaturaliseerden zich na naturalisatie terstond in Nederland kunnen vestigen
Tegen de achtergrond van de "grote werkloosheid hier te lande,
de beperkte medische en bejaardenvoorzieningen en het schreeu
wend tekort aan woonruimte" is elke naturalisatie "een aanslag op
de voorzieningen die reeds voor de huidige bevolking onvoldoen
de zijn" 1 8 9 Hier komt bij dat "reeds bij voorbaat vaststaat dat zij
zich in ons land, wat klimaat, taal en zeden betreft niet thuis zullen
voelen en dat zij niet in staat zullen zijn om zich aan te passen aan
de in ons land gebruikelijke levensomstandigheden en normen"
Dit zou vooral gelden voor de immigranten uit China en Hong
Kong ten aanzien van wie "het duidelijk is, dat zi) zich hier niet
thuis kunnen voelen en - zoals in het verleden is gebleken - vaak
geen pogingen doen om zich aan Nederlandse omstandigheden
en normen aan te passen"

189 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1971-1972 11763 nr S
190 Zie over dit beleid bijvoorbeeld
bijlogen Handelingen Tweede Kamer,
1971-1972 M799,nr Ι ρ 2
191 Zie Reubsaet( 1982 104 en 106)
Zie ook Van Amersfoort ( 1987 485
en 1974 166)
192 Handelingen Eerste Kamer
1975-1976 28 oktober 1975 ρ 62
193 Reubsaet(l982 109) en Van
Amersfoort (1987 476)

De argumenten van dit kamerlid lijken veel op de argumen
ten die de regering na de oorlog aanvoerde tegen de naturali
satie van in Indonesie wonende spijtoptanten Het kamerlid
voert echter een eenzaam gevecht De Kamer en de regering
hebben geen bezwaar tegen de 'Surinaamse naturalisaties', niet
in de laatste plaats omdat hieromtrent sinds jaar en dag zonder
meer het advies van de Landsregenng van Suriname wordt
opgevolgd 1 9 0 De opmerkingen van het kamerlid hebben dan
ook geen vervolg
Intussen is de politieke belangstelling voor de immigratie van
uit Suriname sterk gegroeid De Nederlandse regering weet niet
goed raad met de situatie Er wordt gedacht aan een toelatingsre
geling voor de Surinaamse Nederlanders, maar tot besluitvorming
191
komt het n i e t Het kolonial verleden en de daaruit voortvloeien
de verplichtingen van Nederland zijn voor de regering een te grote
politieke en morele belemmering Als premier Arron van Suriname
echter begin 1974 aankondigt dat Suriname binnen twee jaar
onafhankelijk moet worden, is de Nederlandse regering graag
bereid om Suriname te helpen dit doel te verwezenlijken De
toegenomen immigratie had deze Nederlandse wens tot een acute
behoefte gemaakt, schrijft Van Amersfoort (1987 485) later
Voorlopig heeft de aankondiging van de onafhankelijkheid
echter vooral een averechts effect Vele Surinaamse Nederlanders
kiezen eieren voor hun geld Ze wachten de onzekere toekomst in
Suriname niet af en maken, nu het nog kan, van hun Nederlander
schap gebruik door zich in Nederland te vestigen Opnieuw wordt
een toelatingsregeling overwogen maar hier wordt om "ethische
redenen" van afgezien 1 9 2 Wel stelt de Nederlandse regering alles
in het werk de onafhankelijkheid zo spoedig mogelijk te realise
ren Ze kan echter niet verhinderen dat het aantal Surinamers in
Nederland na de aankondiging van de onafhankelijkheid door
Arron begin 1974 verdubbelt tot ruim honderdduizend bij de
onafhankelijkheid op 25 november 1975 1 9 i
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Evenals de onafhankelijkheid van Indonesie in 1949 heeft ook
de onafhankelijkheid van Suriname tot gevolg dat Nederland een
deel van zijn staatsburgers aan Suriname afstaat Het verdrag dat
Nederland en Suriname hierover sluiten, krijgt ook nu de naam
'Toescheidingsovereenkomst' mee 194 De voorbereiding van de
Toescheidingsovereenkomst heeft plaatsgevonden in de Koninkrijkscommissie, een commissie bestaande uit vertegenwoordigers
van de drie Koninkrijksdelen (Nederland, Suriname en de Antillen) 195 Het voorstel en de toelichting van de commissie worden
vrijwel ongewijzigd door de Nederlandse regering overgenomen 196 De hoofdlijnen van de 'toescheiding van staatsburgers'
aan Suriname worden nu uiteengezet
73

DE TOFSCHEIDING VAN STAATSBURGERS AAN SURINAMF

De toescheiding van staatsburgers aan Indonesie in 1949 verliep
primair langs het juridisch verankerde raciale en maatschappelijke
onderscheid tussen Nederlanders enerzijds en Nederlandse onderdanen niet-Nederlanders anderzijds Degenen die het Nederlanderschap bezaten, werden geacht tot de Nederlandse natie te
behoren en bleven in beginsel Nederlander Degenen die het
Nederlands onderdaanschap van met-Nederlanders bezaten, werden geacht tot de Indonesische natie te behoren en verkregen in
beginsel de Indonesische nationaliteit
Ook bij de onafhankelijkheid van Suriname is het lidmaatschap van de natie een belangrijke factor bij de toescheiding van
staatsburgers aan Suriname Degenen die tot de Surinaamse natie
behoren, de Koninkrijkscommissie spreekt over personen die een
sterke band met Sunname hebben en die met Suriname en het
grondgebied van Sunname zi|n verbonden, behoren de Suri194 Toescheidingsovereenkomst
naamse nationaliteit te verkrijgen en de Nederlandse nationaliteit
Traaotenblad 1975 nr 132
te verliezen De juridische uitwerking van deze gedachte is
195 Zie over het werk van deze
echter minder eenvoudig dan bij de onafhankelijkheid van
commissie het Rapport ter
Indonesie Een juridisch onderscheid tussen leden van de Surivoorbereiding van de onafhankelijkheid
naamse en de Nederlandse natie bestaat in 1975 niet Iedereen
van Sunname. Konmkn|kscommissie
die het Nederlanderschap bezit, is op gelijke voet Nederlander
(1974)
in de zin van de nationaliteitswet van 1892 Raciale en maat196 bijlagen Handelingen Tweede
schappelijke verschillen spelen hierbij geen rol Dit betekent
Kamer 1974-1975,13467, nr I,
echter niet dat die verschillen in de Toescheidingsovereenpp 5-17
komst tussen Nederland en Suriname onbelangrijk zijn Op indirecte wijze, door gebruikmaking van de criteria woonland en
197 Deze termen worden door de
Koninkri|kscommissie en de regering
geboorteland, weet de Koninkrijkscommissie te bewerkstellidoor elkaar gebruikt Zie
gen dat er bij de toescheiding van staatsburgers aan Suriname
Koninkrijkscommissie (1974 13-19 en
toch onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds 'Suri58-63) en Bijlagen Handelingen Tweede naamse Nederlanders' of 'Surinamers' en anderzijds 'Europese
Kamer 1974-1975,13467 nr I.
Nederlanders' of 'Nederlanders' 197 De 'Surinaamse Nederlanpp 5-17, I3473,nrs 8-9 pp 8-13 en
ders' krijgen zoveel mogelijk de Surinaamse nationaliteit en de
Handelingen Tweede Kamer,
'Europese Nederlanders' behouden zoveel mogelijk het Neder1975-1976,23 oktober 1975
landerschap
pp 598-603
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198 ZieKoninkn]kscommissie(l974
13) en Bijlagen Handelingen Tweede
Komer 1974 1975 13467 nr Ι ρ 8
199 Zie artikel 3 van de
Toescheidmgsoverecn komst
200 Zie Koninknjkscommissie ( 1974
62) en ßijtogen Handelingen Tweede
Kamer 1974-1975 13467 nr Ι ρ 16
201 Zie artikel 10 van de
Toescheidingsovereen komst
202 Onder dit begrip gaan verschil
lende bevolkingsgroepen schuil zoals
de Creolen Hmdostanen Javanen
Chinezen indianen en bosnegers Zie
bijvoorbeeld Ferner (1985 34-62)
203 Zie hierover het
minderheidsstandpunt inzake het
nationaliteitsvraagstuk
(Koninkrijkscommissie 1974 47-48)
204 Jessurun d Ohveira (1989 361) is
van mening dat de relatief sterke
ontvolking in Suriname deels is ver
oorzaakt door de politieke keuze om
geen dubbele nationaliteit toe te staan
Het is wel de vraag of de verlening van
een dubbele nationaliteit zeker gezien
de politieke en sociaal-economische
situatie in Suriname na 1975 de ontvol
king niet slechts zou hebben uitgesteld
205 Alleen al gezien deze uitspraak
wekt het bevreemding dat de
Koninkrijkscommissie in haar rapport
(1974 14) stelt dat ze zich uiteraard
niet bezig (heeft) gehouden met het
verschijnsel van de migratie van
Surinamers naar Nederland
Ook Van Mierlo (D 66) die als
Tweede-Kamerlid in de Koninkrijks
commissie participeerde verklaarde
bij de behandeling van de
Toescheidmgs-overeenkomst in de
Tweede Kamer nadrukkelijk dat in de
commissie op geen enkel moment
een verband (is) gelegd tussen de
nationaliteitenregelmg en het probleem
van de immigratie van Sunnamers uit
Suriname naar Nederland
(Honde/ingen Tweede Komer
1975-1976 22 oktober 1975 ρ 562)
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Verkrijging van de Surinaamse nationaliteit heeft het verlies van
het Nederlanderschap tot gevolg Fvenals in 1949 is het voorko
men van dubbele nationaliteit en staatloosheid, gezien de "grote
be7waren" die hier volgens de commissie en de regering aan
kleven, een belangrijk uitgangspunt van de Toescheidingsovereenkomst 1 9 8
Alle Nederlanders die in Suriname zijn geboren en op 25
november 1975, de dag van onafhankelijkheid, in Suriname wonen,
verkrijgen de Surinaamse nationaliteit 1 9 9 Zij worden in beginsel
geacht tot de Surinaamse natie te behoren Dit vermoeden wordt
alleen in twijfel getrokken bij in Suriname geboren en woonach
tige personen waarvan de ouders buiten Suriname als Nederlander
zijn geboren Dit zijn voornamelijk in Suriname geboren kinderen
van uit Nederland en de Nederlandse Antillen afkomstige Neder
landers Zij zouden zich ondanks de geboorte en het wonen in
Suriname toch "nauwer met Nederland of de Nederlandse Antillen
verbonden (kunnen) voelen" 20° Daarom is hun de mogelijkheid
verleend binnen een jaar na de onafhankelijkheid op verzoek de
Nederlandse nationaliteit terug te krijgen 2 0 1
Alle andere in Suriname geboren en woonachtige Nederlanders
krijgen de Surinaamse nationaliteit zonder het recht om het Neder
landerschap te behouden of te herkrijgen Het ontbreken van een
optierecht voor de 'Surinamers' 202 stuit met name bij de vertegen
woordigers van de Surinaamse oppositiepartijen op veel weer
stand Zij redeneren primair vanuit de belangen van de bevolking
en veel minder vanuit de belangen van de nieuwe Surinaamse
natiestaat In een minderheidsnota bij het rapport van de Konin
krijkscommissie schrijven zij dat de Toescheidingsovereenkomst
de m Suriname woonachtigen discrimineert 2 0 3 Zij stellen voor alle
Sunnamers - hieronder verstaan zij alle "personen, die in het
spraakgebruik als zodanig bekend staan" - ongeacht hun woon
plaats, voor bepaalde tijd een "dubbele status" te verlenen om hen
in de gelegenheid te stellen zelfstandig een keuze te maken Een
dergelijke regeling "7ou niet alleen niet discriminatoir zijn, maar
ook remmend op de emigratie vanuit Suriname werken omdat
alsdan de noodzaak van vlucht om het behoud van de Nederland
se nationaliteit niet direct aanwe7ig is" 204 De Koninkrijkscommis
sie meent echter dat in het belang van Nederland en Suriname de
duur van de onbeperkte mogelijkheid tot migratie naar Nederland
niet moet worden verlengd 2 0 5
Tijdens de parlementaire debatten over de onafhankelijkheid
van Suriname, waaraan ook Surinaamse delegaties deelnemen,
stelt de Surinaamse oppositie de in haar ogen discriminatoire
Toescheidingsovereenkomst opnieuw aan de kaak Wie de KLM
kan betalen en vóór 25 november 1975 naar Nederland vertrekt,
mag Nederlander blijven en wie dit niet kan, wordt Surinamer 20°
Zo vatten zij hun kritiek samen Adhin dient met enkele andere
leden van de Surinaamse oppositie een motie in waarin een
optierecht voor het Nederlanderschap wordt bepleit 207 Nadat
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staatssecretaris van Justitie Zeevalking echter uiteen heeft gezet dat
aanneming van de motie de hele Toescheidingsovereenkomst op
losse schroeven zet, wordt de motie unaniem verworpen door de
208
Nederlandse fracties
Er komt geen keuzemogelijkheid voor de
Het mag zo zijn dat het beperken van
in Suriname wonende 'Surinamers'
de immigratie naar Nederland niet
steeds een overwegende factor is
Dit geldt ook voor de in Suriname wonende immigranten en
geweest bi| het opstellen van de
nakomelingen uit Java In zekere zin is de positie van deze
regels over de toescheiding van
'Javaanse Nederlanders' in 1975 te vergeleken met die van in
staatsburgers aan Suriname maar het
Indonesie wonende 'vreemde Oosterlingen', voornamelijk Chine
is evident dat dit aspect daarbii een
zen, in 1949 Deze 'vreemde Oosterlingen', waarvan een groot
rol heeft gespeeld
deel het Nederlands onderdaanschap van met-Nederlanders bezat,
werden gezien hun herkomst noch tot de Nederlandse, noch tot
206 Zie de redevoeringen van
Mungra Somohardjo en Adhin
de Indonesische natie gerekend Ten gevolge van deze 'tussen
Handelingen Tweede Kamer
positie' werd hun de mogelijkheid verleend om voor de Neder
1975-1976 22 oktober 1975,
landse of Indonesische nationaliteit te kiezen De in Suriname
pp 541 542 546 en 565-566 ел 23
wonende 'Javaanse Nederlanders' verkeren in 1975 in een verge
oktober 1975 ρ 624 en Handelingen
lijkbare positie Zi) worden gezien hun Indonesische herkomst
Eerste Kamer 1975-1976,2Θ oktober
noch tot de Surinaamse, noch tot de Nederlandse natie gerekend
1975 pp 49,61 en 83
Toch wordt hun geen keuzemogelijkheid verleend
207 Bijlagen Handelingen Tweede
Met name Somohardjo, een Surinaamse afgevaardigde van
Kamer 1975-1976 I3467,nr5
Indonesische herkomst, laat zich in het parlement in verbitterde en
scherpe bewoordingen uit over de onthouding van een keuzemo
208 Zie over de opvatting van
209
Hij is van mening dat
Zeevalking Handelingen Tweede Kamer gelijkheid aan de Javaanse Nederlanders
1975-1976 23 oktober 1975 ρ 603
nu de Nederlandse regering er in de jaren vijftig en zestig actief
aan heeft bijgedragen om zoveel mogelijk Javanen de Nederlandse
209 Handelingen Tweede Kamer.
nationaliteit te verlenen, zij zich nu niet op zo'n eenvoudige wijze
1975-1976 22 oktober 1975 pp 546van hen kan afmaken De kritiek vindt aanvankelijk weerklank in
547 en 23 oktober 1975 ρ 622 en
Handelingen Eerste Kamer 1975-1976, de Tweede Kamer De WD-fractie vraagt zich af of de speciale
positie van de Javaanse Nederlanders niet een "afzonderlijke
28 oktober 1975 pp 82-83
regeling" rechtvaardigt 21° De PvdA-fractie oppert het voorstel hun
210 Bijlagen Handelingen Tweede
alleen dan de Surinaamse nationaliteit te verlenen, als zij hiervoor
Kamer 1974-1975, I3473.nr 7 ρ 12
opteren 2 1 1 Tijdens de openbare beraadslaging doen Franssen
(PvdA), Van Mierlo (D'66) en Van der Spek (PSP) het voorstel om
211 Idem ρ II
de Javaanse Nederlanders een optierecht toe te kennen 2 1 2
212 Handelingen Tweede Kamer
1975-1976 22 oktober 1975 pp 469
en 501 en 23 oktober 1975, ρ 519

De regering wil echter van geen wijken weten, ook niet als
Somohardjo enkele weken voor de onafhankelijkheid dreigt vóór
25 november met zesduizend Javaanse gezinnen naar Nederland
213 Deze dreiging leidde op 11
af te reizen 213 Met de Koninkrijkscommissie is de regering van
november 1975 tot een mondeling
mening dat de Javaanse Nederlanders "meer aan de Surinaamse
overleg tussen de regering en de
kant dan aan de Nederlandse kant" moeten worden ingedeeld 2U
Tweede Kamer Zie Bijlagen
De regering erkent dat een deel van de Javaanse gemeenschap hier
Handelingen Tweede Kamer
anders over denkt, maar ze is niet bereid om, zoals ten aanzien van
1975-1976 I3629.nr7
de in Suriname wonende en geboren Nederlanders van Europese
214 bijlogen Handelingen Tweede
herkomst wel is gebeurd, de keuze aan de betrokkenen zelf over
Kamer. 1975-1976,13473 nr 10, ρ 7
te laten De wens om verdere immigratie van Javaanse NederlanZie ook Handelingen Tweede Kamer,
ders te beperken, is waarschijnlijk de belangrijkste reden voor
1975 1976 23 oktober 1975 ρ 598
deze opstelling geweest Om de kamerleden toch enigszins tegeHandelingen Eerste Kamer 1975-1976
moet te komen, wordt een oud paard van stal gehaald Zoals ook
28 oktober 1975, ρ 94 en
na de onafhankelijkheid van Indonesie is geschied, wordt de
Koninkrijkscommissie (1974 59)
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215 Handelingen Tweede Kamer,
1975-1976 23 oktober 1975, ρ 599
Zie ook Handelingen Eerste Kamer,
1975-1976,28 oktober 1975 ρ 94
216 Zie hierover Van Amersfoort
(l987 485)enookvanMierlo,
Handelingen Tweede Kamer
1975-1976 21 oktober 1975 ρ 501
217 Zie artikel 5 van de
Toescheidingsovereen komst
2ΙΘ Zie Koninkrijkscommissie (1974
18)
219 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer. 1974-1975, I3473.nr 10 ρ 7
220 Onder'Surinamers'worden hier
dne groepen begrepen personen die
de Surinaamse nationaliteit hebben,
personen die in Suriname zijn geboren
en personen waarvan ten minste één
van de ouders in Suriname is geboren
Zie Harmsen( 1991 17)
221 Zie Harmsen( 1991)
222 Zie over het nationaliteits- en
toelatingsbeleid ten aanzien van
Surinamers na 1975 bijvoorbeeld
Ahmad Ah (1978)
223 Bron Centraal Bureau voor de
Statistiek.
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mogelijkheid van individuele naturalisatie als oplossing aangedragen voor de gevallen waarin de Toescheidingsovereenkomst
tot onrechtvaardige consequenties zou leiden De Kamer neemt
genoegen met de toezegging van staatssecretaris Zeevalking dat
naturalisatieverzoeken van oud-Nederlanders in de toekomst "zeer
soepel worden behandeld" 215
Tot nu toe is alleen gesproken over de Nederlanders die op het
moment van onafhankelijkheid in Suriname verblijven AJle Nederlanders die op 25 november 1975 in Nederland wonen, blijven
Nederlander Dit geldt niet alleen voor de Nederlanders van
Europese herkomst, maar ook voor de Nederlanders van Surinaamse herkomst Aanvankelijk heeft in de Koninkrijkscommissie
het plan bestaan de 'Surinaamse Nederlanders', overigens met
behoud van de rechten van het Nederlanderschap, het Nederlanderschap te ontnemen Na hevig Surinaams verzet is dit plan
echter verlaten 216 In plaats daarvan behouden de in Nederland
wonende Surinaamse Nederlanders het Nederlanderschap, maar
verkrijgen zij het recht om gedurende tien jaar na de onafhankelijkheid voor de Surinaamse nationaliteit te opteren Bovendien
hebben zij te allen tijde het recht op toelating tot Suriname en
verkrijgen zi] automatisch de Surinaamse nationaliteit als zij gedurende twee jaar in Suriname hebben gewoond 217 Met deze ruime
mogelijkheden tot terugkeer en verkrijging van de Surinaamse
nationaliteit hoopt de Koninkrijkscommissie dat vele in Nederland en de Antillen wonende Surinaamse Nederlanders naar Suriname terugkeren om het land te helpen opbouwen en ontwikkelen 218 Ook de Nederlandse en de Surinaamse regering hebben
deze hoop Zij vinden bovendien "dat wie van afkomst Surinamer is op den duur zich het best zal kunnen ontplooien in zijn
eigen land" 219
Van de hoop dat veel in Nederland wonende Surinamers na
1975 voor de Surinaamse nationaliteit opteren en naar Suriname
terugkeren, komt weinig uit Het aantal Surinamers in Nederland
stijgt van ruim 100 000 in 1975 tot 244 000 op 1 januari 1990 220 Op
grond van de door Nederland en Suriname gesloten 'Vestigingsovereenkomst', was het voor Surinaamse vreemdelingen relatief
eenvoudig zich tussen 1975 en 1980 in Nederland te vestigen
Vooral in 1979 en 1980 hebben relatief veel Surinamers, ruim
37 000 personen, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt 221 Pas
na 1980 is het toelatingsbeleid ten aanzien van Surinamers veel
restrictiever geworden 222 Slechts een beperkt aantal Surinamers is
naar Suriname teruggekeerd Ruim 50 000 Surinamers hebben
tussen 1975 en 1990 de Nederlandse nationaliteit verkregen 223
Van de 244 000 Surinamers die op 1 januan 1990 in Nederland
woonden, had een grote meerderheid, 229 000 personen, de
Nederlandse nationaliteit
Er kan worden geconcludeerd dat de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 maar zeer ten dele tot de door Nederland
gewenste beperking van de immigratie heeft geleid Politieke en
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morele overwegingen verhinderden dat vóór de onafhankelijkheid
een toelatingsregeling werd ingevoerd en hadden na 1975 tot
gevolg dat vele Surinamers in het kader van de Vestigingsovereenkomst tot Nederland moesten worden toegelaten Ge7ien de sociaal-economische en politieke omstandigheden in Suriname,
kozen maar weinig 'Surinaamse Nederlanders ervoor hun Nederlanderschap op te geven voor de Surinaamse nationaliteit en naar
Suriname terug te keren

8

224 Zie Centraal Bureau voor de
Statistiek (1950 1953 1969 en 1985)
225 Zie de wet van 14 november
1963 StootsWod 1963 467 In verband
met deze verzelfstandiging van de
nationaliteitsrechtelijke positie van de
vrouw is ook het verdrag van New
York betreffende de nationaliteit van
de gehuwde vrouw van 1957 van
belang (Troctotenbtod 1965 n r 2 l 8 ) In
1936 was de afhankelijke positie van
de gehuwde vrouw in het
nationaliteitsrecht met het oog op de
beperking van staatloosheid ook al
enigszins beperkt Zie de wet van 21
december 1936 Staatsblad 1936,
nr 209 en het Haags
Nationaliteitsverdragvan 1930
Staatsblad 1937 nr 17
226 Zie paragraaf 10 van hoofdstuk 5

Naturalisatie: omvang e n motieven (1945-1975)

Na de oorlog is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
statistische gegevens gaan verzamelen over tot Nederlander genaturaliseerde personen Sindsdien heeft het CBS met regelmaat over
dit onderwerp gepubliceerd In de Maandstatistiek van bevolking
en volksgezondheid presenteerde het CBS van 1953 tot en met
1981 elk jaar een overzicht met gegevens over het aantal genaturaliseerden, het aantal meegenaturaliseerde gezinsleden, de nationaliteit, de leeftijd, de burgerlijke staat, het geboorteland, de
woonprovincie, de kerkeh|ke gezindte, het beroep en de verblijfsduur Vanaf 1982 is deze jaarlijkse rapportage, in vergelijkbare
vorm, voortgezet m de Maandstatistiek van de bevolking Hiernaast heeft het CBS enkele overzichten over meerdere jaren
gepubliceerd 224 Van deze gegevens van het CBS is hieronder
gebruik gemaakt
Van 1946 tot 1975 werden bijna honderdduizend personen bij
wet genaturaliseerd (zie tabel 10) Bijna veertigduizend minderjarige kinderen en tienduizend gehuwde vrouwen, samen de helft
van alle genaturahseerden bij wet, werden automatisch met de
vader en echtgenoot meegenaturahseerd Voor gehuwde vrouwen
kwam hieraan per 1 maart 1964 een eind De emancipatie van de
vrouw had ertoe geleid dat vrouwen niet langer automatisch de
nationaliteit van hun man volgden Dit betekende dat bij naturalisatie van een buitenlands echtpaar, beide echtgenoten zelfstandig
aan de vereisten voor naturalisatie moesten voldoen 225 De stijging
van het aantal 'zelfstandig genaturahseerden vanaf 1965 wordt
voor een deel door de naturalisatie van deze gehuwde vrouwen
veroorzaakt De verzelfstandiging van de nationahteitsrechtelijke
positie van de vrouw had ook tot gevolg dat buitenlandse vrouwen die met een Nederlander trouwden, niet meer automatisch
het Nederlanderschap verkregen Wel konden zij op eenvoudige
wijze, door optie, Nederlander worden Het CBS beschikt pas
vanaf 1977 over statistische gegevens omtrent dergelijke opties 226
In 1953 werden, afgezien van de vijftig naturalisaties krachtens
het staatsnoodrecht, de eerste personen krachtens wet genaturaliseerd Het ging om oud-Nederlanders die in de oorlog hun Nederlanderschap hadden verloren door Duitse krijgs- of staatsdienst en
door een besluit van de minister van Justitie hun Nederlanderschap
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terugkregen Ruim 11000 van de 15 000 naturalisaties krachtens
de wet hadden in de periode 1953-1975 betrekking op deze
227
Nederlandse wapendragers
Hiernaast kregen 1 200 voormali
ge Nederlandse onderdanen met-Nederlanders uit Nieuw-Guinea
en bijna 3 000 minderjarige kinderen van vrouwen die hun Neder
landerschap na ontbinding van het huwelijk hadden terugge
kregen, door Koninklijk Besluit het Nederlanderschap Bij de
15 000 genaturaliseerden krachtens wet zijn de in Suriname wo
nende personen die door een besluit van de Gouverneur werden
genaturaliseerd niet meegerekend Het zou om ongeveer 12 000
228
personen gaan

227 Over het aantal vrouwen en
minderjarige kinderen dat met deze
oud Nederlanders is
meegenaturaliseerd zijn geen
statistische gegevens voorhanden
228 Zie Centraal Bureau voor de
Statistiek (1985 48)
229 In de CBS gegevens worden de
buiten het Konmknjk gelegen
woonlanden van de genaturaliseerden
niet gespecificeerd
230 De promillages bedragen voor
1946 1949 5 voor 1950 1954 20
voor 1955 1959 19 voor I960 1964
15 voor 1965-1969 17 en voor
1970-1974 8 Deze promillages zijn
verkregen door het gemiddeld aantal
genaturaliseerden per jaar te relateren
aan het gemiddeld aantal
vreemdelingen in Nederland Zie over
de ontwikkeling van het aantal
vreemdelingen in Nederland Centraal
Bureau voor de Statistiek ( 1989) Zie
voor een overzicht van het gemiddeld
aantal vreemdelingen in Nederland
hoofdstuk 6 tabel 17

Van de ruim 48 000 personen die zelfstandig bij wet werden
genaturaliseerd, woonden er bijna 5 000, ongeveer tien procent,
buiten Nederland Meer dan de helft daarvan woonde in Suriname
of de Nederlandse Antillen Het andere deel, bijna 2 400 personen,
229
woonde buiten het Koninkrijk
Het betreft hier vooral oudNederlanders die hun Nederlanderschap door tienjarig verblijf in
het buitenland hadden verloren Het aandeel van deze groep
oud-Nederlanders was in vergelijking met voor de oorlog overi
gens sterk gedaald In de naturahsatienota van 1965 werd deze
daling toegeschreven aan de instructie aan de diplomatieke verte
genwoordigers in het buitenland om Nederlanders bij het aanvra
gen of verlengen van hun paspoort in de gelegenheid te stellen de
verklaring tot het behoud van het Nederlanderschap af te leggen
Het aantal in Nederland wonende en zelfstandig genaturaliseer
de personen nam na de Tweede Wereldoorlog opnieuw sterk toe
In de eerste jaren na de oorlog werden in Nederland gemiddeld
zo η 540 personen per jaar genaturaliseerd In de tweede helft van
de jaren zestig was dit aantal gegroeid tot bijna drieduizend Na
1970 trad tijdelijk een lichte daling op

Tabel 10 Totaal aantal naturalisaties 1946-1974
bij wet
totaal

krachtens wet
zelfstandig

mede

totaal

zelfstandig

totaal

gehuwde
vrouwen

1946-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965 1969
1970 1974

4973
15003
11493
17998
26004
20 537

2 293
6 844
5 899
7583
13 590
11954

2 680
8 159
5 594
10415
12414
8583

1 192
3 250
1761
2 870
12414
8 583

1946 1974

96008

48 163

47845

9073

minderjarige
kinderen
1488
4 909
3 833
7545

38772

Bron bewerking van CBS statistieken zie Centraal bureau voor de Statistiek (1985)

.
4191
4993
2 594
2 366
1018
15 162

4973
19 194
16 486
20 592
28 370
21555
I I I 170
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231 Zie over de oorspronkelijke
nationaliteit van de staatlozen
Centraal Bureau voor de Statistiek
(1985 41 en 58)
232 Zie over deze verliesregeling De
Haas Engel (1993 294 295) Zie ook
paragraaf 4 van hoofdstuk 5
233 Lucassen en Pennmx (1994 37)
schn|ven dat bij de inval van de
Duitsers in mei 1940 circa 20 000
Duitse en Oostenrijkse vluchtelingen
m Nederland verbleven Ongeveer
16 000 van hen werden door de nazi s
als joods beschouwd Niet meer dan
5 000 van deze joodse vluchtelingen
hebben de oorlog overleefd
234 Zie Vogel (1946 535 536) en De
Groot (1988 73) De in Duitsland
wonende joden behielden hun
nationaliteit maar profijt hebben ZIJ
van hun nationaliteit niet gehad De
Groot schnjft hierover es ist
makaber feststellen zu mussen daß
den Juden die in Inland bleiben
mußten nicht die Staatsangehörigkeit
entzogen wurde Sie wurden als
Deutsche ermordet"
235 Tijdens de behandeling van de
Justitiebegroting voor 1952 verklaarde
de regering dat ongeveer een vijfde
deel van alle genaturaliseerden sinds
1946 van Joodse afkomst was
(Bi/togen Handelingen Tweede Kamer
1952 1953 2800 IVnr9 ρ 4) Zie
ook Aanhangsel Handelingen Tweede
Kamer 1951 1952 nr 75 ρ 101
236 Zie hierover De Groot (1988 73)
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Het aantal naturalisaties per duizend vreemdelingen nam na
de oorlog eveneens toe In de jaren dertig werden gemiddeld
ongeveer drie op de duizend in Nederland wonende vreemde
lingen genaturaliseerd In de eerste helft van de jaren vijftig
23
bedroeg dit promillage twintig ° Deze sterke stijging hield ener
zijds verband met de sterke stijging van het aantal naturalisaties en
anderzijds met de daling van het aantal vreemdelingen in Neder
land na de oorlog Bij de volkstelling van 1930 waren in Nederland
nog 175 000 vreemdelingen geteld Bij de volkstelling van 1947
waren dit er, voornamelijk door de afname van het aantal Duitsers,
nog maar 104 000 Pas na I960 nam het aantal vreemdelingen in
Nederland weer substantieel toe Door de werving van 'gastarbei
ders' steeg het aantal vreemdelingen van 107 000 in I960 tot
316 000 in 1975 De7e toename had tot gevolg dat het aantal
genaturaliseerden per duizend in Nederland wonende vreemde
lingen weer afnam tot acht in de eerste helft van de jaren zeventig
Van 1850 tot 1940 waren de Duitsers en, in mindere mate, de
Belgen, voortdurend veruit de belangrijkste groepen genatura
liseerden in Nederland geweest Hierin kwam na de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk verandering In de periode tussen 1945
en 1975 vormden de Duitsers en de Belgen samen nog maar een
vijfde van alle genaturaliseerden (zie tabel 11) De Indonesiers,
waaronder de spijtoptanten', 'maatschappelijke Nederlanders en
Molukkers, hadden de eerste plaats overgenomen Zij vormden
met 13 500 naturalisaties bijna een derde van alle genaturaliseer
den De meesten werden in de jaren zestig genaturaliseerd Het
aandeel van de Indonesiers is nog groter, als ook de staatloze
Indonesiers worden meegerekend Een kwart van alle genaturali
seerde staatlozen had op oud-Indonesiers betrekking 2 3 1 De mees
ten van hen, waaronder veel Molukkers, hadden de Indonesische
nationaliteit verloren door vijfjarig verblijf in Nederland zonder
aan de Indonesische autoriteiten te kennen te hebben gegeven
Indonesier te willen blijven 2 3 2
Het aandeel van de Duitsers onder de genaturaliseerden in
Nederland liep tussen 1945 en 1975 terug tot zeventien procent
Dit percentage is wat hoger, als de oud-Duitsers onder de genatu
raliseerde staatlozen worden meegerekend Eén op de vier staatlozen had vroeger de Duitse nationaliteit gehad De meeste
staatloze Duitsers werden in de periode 1950-1954 genaturaliseerd Het ging hierbij allereerst om Duitse joden die in de jaren
dertig naar Nederland waren gevlucht en de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd 233 Zij verloren in 1941 collectief de
Duitse nationaliteit door een besluit van de nazi's 234 Velen van
hen hadden al in de jaren dertig een naturahsatieverzoek ingediend, maar werden pas na de oorlog genaturaliseerd 2 3 5 Hiernaast had een deel van de in Nederland wonende Duitsers door
dienstweigering de Duitse nationaliteit verloren 236
Vijf procent van de genaturaliseerden, 2 245 personen, had
vroeger de Hongaarse nationaliteit gehad Meer dan de helft van
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deze Hongaren werd in de tweede helft van de jaren zestig
genaturaliseerd Het ging hoofdzakelijk om vluchtelingen die naar
Nederland kwamen, toen de Hongaarse volksopstand door de
Russische inval in 1956 de kop werd ingedrukt In dit verband
kunnen ook de genaturaliseerde Polen worden genoemd Nadat
Duitsland in 1939 Polen binnenviel en het oosten van Polen door
de Sovjet-Unie werd bezet, werden veel Polen als dwangarbeider
naar Duitsland en de Sovjet-Unie afgevoerd Degenen die in de
Sovjet-Unie geïnterneerd waren, verkregen in 1942 de mogelijkheid om tot het Poolse leger toe te treden om aan de kant van de
geallieerden tegen Duitsland te vechten Een deel van deze Poolse
militairen, waaronder de bevrijders van Breda, vestigde zich na de
oorlog in Nederland Zij wilden niet naar Polen terug, omdat de
communisten daar na de bevrijding door de Russen de macht
hadden verkregen Vooral in de jaren vijftig verzochten relatief
veel Polen om naturalisatie Hiernaast werden ook naturalisatieverzoeken ingediend door Polen die al voor de oorlog in Nederland woonden, zoals de Poolse mijnwerkers uit Limburg
Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat
ongeveer de helft van de genaturalïseerden tussen 1945 en 1975
uit personen bestond die om politieke redenen hun land van
herkomst hadden moeten verlaten De naturalisatie van deze
vluchtelingen verklaart voor een groot deel de toename van het
aantal naturalisaties na de oorlog Hiernaast werd die toename
veroorzaakt door de liberalisering van het naturalisatiebeleid in de
jaren vijftig en zestig De normen waren versoepeld, het aantal
afwijzingen was klein en er werd op vrij grote schaal kosteloze
naturalisatie verleend Wel nam de procedure nog steeds veel tijd
in beslag en kampte het ministerie van Justitie met "chronische

T a b e l 11
land van
nationaliteit

In Nederland wonende en zelfstandig bij wet genaturahseerden naar nationaliteit: 1945-1975
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achterstand"
Begin 1956 deelde minister van Justitie Donker
mee dat "gunstig liggende gevallen" in anderhalf jaar het parle
2is
ment bereikten
Begin van de jaren zestig duurde de gehele
procedure, inclusief de parlementaire behandeling, gemiddeld
twee en een half tot drie (aar In de tweede helft van de jaren zestig
was de gemiddelde duur van de procedure door uitbreiding van
239
het personeel bij Justitie tot anderhalf jaar teruggebracht
In het vorige hoofdstuk bleek dat naturalisatie in het begin van
de twintigste eeuw voor steeds meer vreemdelingen interessant
werd Vooral het toegenomen verblijfsrechtelijke belang van het
Nederlanderschap had tot gevolg dat in toenemende mate ook
ongeschoolde en laag geschoolde vreemdelingen, voor zover zij
het konden betalen, werden genaturaliseerd Deze tendens zette
zich onder invloed van de betrekkelijk talrijke kosteloze naturali
saties na de Tweede wereldoorlog voort Van de ruim 41 000
personen die tussen 1953 en 1975 bij wet werden genaturaliseerd,
was bijna veertig procent arbeider van beroep Bij de mannen was
240
dit zelfs vijftig procent
Systematisch onderzoek naar motieven van vreemdelingen om
al dan niet Nederlander te worden, is ook voor de periode
1940-1975 niet voorhanden Wel wordt hieraan in een aantal
onderzoeken over specifieke ïmmigrantengroepen incidenteel en
zijdelings aandacht besteed Op basis van die onderzoeken wordt
toch een indruk verkregen van de motieven voor naturalisatie De
onderzoeken bevestigen het beeld dat bij het besluit om al dan
niet een verzoek om naturalisatie in te dienen zowel zakelijke als
emotionele motieven een rol spelen
In het onderzoek van Brassé en Van Schelven (1980 125-140 en
178-180) naar de assimilatie van drie generaties Polen, Slovenen
en Italianen m Heerlen worden diverse zakelijke motieven voor
naturalisatie genoemd De toekomst van de kinderen was een
belangrijke reden om tot naturalisatie over te gaan Het Nederlanderschap bood de kinderen de mogelijkheid om een rijksbetrekking of studiebeurs te krijgen Een ander motief was het verkrijgen
237 Zie Van Sasse van IJsselt
van zekerheid omtrent het verblijfsrecht in Nederland De angst
(1953 51)
voor uitzetting die vreemdelingen in de crisisjaren en in de oorlog
238 ßi/togen Handelingen Eerste kamer hadden ervaren, was bij sommigen ook na de oorlog nog aanwezig Dit blijkt ook uit het onderzoek van Tinnemans (1991 88)
1955-1956, IV, 4100, nr 85b ρ 5
naar de Italiaanse gemeenschap in Nederland Sommige Italianen
239 Zie Sikkens (1967 67), Van der
lieten zich «n de jaren zestig naturaliseren uit angst voor de
Weg (1968 35) en Pietersen (1971
gevolgen
van de economische recessie Zij wilden een eventuele
119)
massale uitzetting van vreemdelingen voor zijn Het gemak van
240 Deze gegevens zijn verkregen
het Nederlanderschap voor het reizen naar familie in het buitendoor een bewerking van gegevens van
land werd eveneens als motief voor naturalisatie genoemd De
het CBS uit StotisOefc van de
rompslomp die ZIJ als buitenlanders aan de grens ondervonden en
naturalisaties /950-/96/ (Centraal
de kosten die zij voor visa moesten betalen, konden met een
Bureau voor de Statistiek 1969) en de
Nederlands paspoort worden vermeden Deze motieven komen
jaargangen 17-22 ( 1968-1974) van
bij alle drie ïmmigrantengroepen uit het onderzoek van Brassé en
Maondstot/st/ek van bevolking en
Van Schelven in min of meer gelijke mate terug De tweede en de
volksgezondheid
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derde generatie stonden overigens aan7ienh)k positiever tegenover naturalisatie dan de eerste generatie Tot die/elfde conclusie
komen Bovenkerk e a (1983 133-134) in hun onder7oek naar de
Italiaanse ïjsbereiders in Nederland
Zakelijke motieven waren soms ook een reden om juist geen
naturalisatie aan te vragen Vaak hielden deze motieven samen
met de omstandigheid dat voor naturalisatie afstand moest worden
gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit Zo waren de Italiaanse ijsbereiders bang dat zij door naturalisatie de kans op terugkeer
tot Italie rouden verminderen Ook dachten 7ij dat het misschien
moeilijker werd om 7ich als Italiaan elders in de wereld te
vestigen Een ander motief om geen Nederlander te worden, was
de wens de militaire dienst te ontlopen Ook de hoge kosten
werden nog steeds als obstakel voor naturalisatie ge?ien
Naast 7akeli|ke factoren werd de keu7e om wel of niet een
naturalisatieverzoek in te dienen ook door emotionele factoren
bepaald Brasse en Van Schelven stellen in hun onder7oek dat de
mate van identificatie met het vaderland een belangrijke factor
was voor de verschillen in naturalisatiebereidheid tussen de drie
immigrantengroepen Van de drie groepen hadden eigenlijk al
leen de Italianen nog sterke banden met hun vaderland Ook
Brouwers-Kleywegt e a (1976 31 en 73) en Lindo en Pennings
(1988 27-28) refereren aan hechte banden van Italianen met hun
vaderland
Een heel andere situatie gold vlak na de oorlog voor de in
Nederland wonende Polen, waarover Brasse en Van Schelven
(1980) schrijven Bij de Polen was sprake van een breuk met het
vaderland Zij wilden niets met het communistische regime in hun
land te maken hebben en vermeden elk contact met vertegenwoordigers van de nieuwe regering Zij associeerden de Poolse nationaliteit met sympathie voor het communisme Het aanvragen van
naturalisatie was voor de meesten van hen dan ook geen moeilijke
beslissing Veel Slovenen verkeerden na de oorlog in de7elfde
positie als de Polen De omstandigheid dat de Joegoslavische
communisten weigerden hun zelfstandigheid binnen het communistische blok op te geven en Slovenië meer autonomie bezat dan
vroeger, maakte het voor hen echter toch minder moeilijk de
Joegoslavische nationaliteit te behouden dan voor de Polen
Aan de Hongaren wordt in bovengenoemde onderzoeken geen
aandacht besteed Ook hun situatie is echter te vergelijken met die
van de Polen vlak na de oorlog De meeste Hongaren kwamen na
de Russische inval in 1956 als politiek vluchteling naar Nederland
Terugkeren naar Hongarije was geen reële optie, 7odat de meesten van hen zich met het oog op de toekomst volledig op
Nederland richtten Het relatief hoge aantal naturalisaties onder
Hongaren was hiervan het gevolg
Een groep die ook de banden met het land van herkomst had
verbroken, was die van de oud-Duitse joden ZIJ maakten in de beginjaren na de oorlog een aanzienlijk deel van de geruturaliseerden uit
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Bi) hen was, om in de termen van Brassé en Van Schelven te
spreken, geen enkele sprake meer van identificatie met hun vaderland Dit bleek ook uit een uitzending van het radioprogramma
Het Spoor van de VPRO in 1988 In deze uitzending probeerde
verslaggeefster Arnsberg te achterhalen waarom haar ouders en
twintig anderen, die in 1948 bij dezelfde wet waren genaturaliseerd, na de oorlog Nederlander wilden worden 241 Uit het relaas van
de geïnterviewden komt naar voren dat de Duitse pden niets meer
met hun vaderland te maken wilden hebben Ze schaamden zich om
oud-Duitser te zijn en met een vreemdehngenpaspoort te moeten
reizen In eén gezin was de naturalisatie dan ook reden voor een
groot feest In een ander gezin werd het stilletjes gevierd, omdat de
kinderen, die nog )ong waren, nooit iets over de naturalisatie was
verteld De kinderen hadden een Nederlandse opvoeding gehad
en de ouders wilden hen niet belasten met hun Duits verleden
Ook voor de meeste Indonesische spijtoptanten en 'maatschappelijke Nederlanders was de breuk met 'vaderland definitief De
onafhankelijkheid van Indonesie en de groeiende vijandigheid
tussen Indonesie en Nederland hadden voor hen het leven in
Indonesie onmogelijk gemaakt De meesten van hen wilden en
moesten in Nederland een nieuw bestaan opbouwen, want een
weg terug was er niet Zij vroegen na aankomst in Nederland
massaal het Nederlanderschap terug De omstandigheid dat naturalisatie veelal kosteloos geschiedde zal ongetwijfeld aan het grote
aantal naturalisaties hebben bijgedragen
BIJ de Molukkers was de bereidheid tot naturalisatie aanvankelijk veel geringer Voor velen werd naturalisatie als verraad aan het
RMS-ideaal gezien Toch nam het aantal naturalisaties in de jaren
zestig ook onder Molukkers toe Zakelijke motieven speelden
daarbij een overwegende rol Zo wordt in de Nota over naturalisatie uit 1965 meegedeeld dat de meeste pensioengerechtigde
KNIL-mihtairen inmiddels waren genaturaliseerd om hun aanspraken op pensioen geldend te kunnen maken Ook kwamen er
steeds meer aanvragen van Molukkers van de tweede generatie,
die vaak buiten de woonoorden woonden en met een Nederlandse vrouw waren gehuwd hetgeen hun "aanpassing" volgens de
nota had bevorderd Van 1967 tot en met 1973 werden driedui241 VPRO Staatsblad No I 565 Het
zend Molukkers genaturaliseerd 242
Spoor 6 november 1988
Bovengenoemde onderzoeken laten zien dat het in theorie
242 Dit is zonder de
mogelijk is om zakelijke en emotionele motieven bij de beslissing
meegenaturaliseerde kinderen Zie
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer over naturalisatie te onderscheiden, maar dat die in de praktijk
vaak onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden 243 Bij degenen die
1974 1975 12839 n r 6 ρ 6
op de voordelen van het Nederlanderschap wezen en genatura243 Zie in dit verband ook de
liseerd waren of wilden worden, was het proces van emotionele
uitgebreide opsomming van Ringeling
verwijdering van het land van herkomst vaak al begonnen of
( 1978 78 80) van motieven van
voltooid Degenen die de nadruk legden op de nadelen van
Indische Nederlanders na de
naturalisatie, voelden zich vaak nog sterk verbonden met het land
onafhankelijkheid in 1949 om voor de
van herkomst Bovenkerk e a constateren in hun onderzoek
Indonesische dan wel de Nederlandse
bovendien dat de Italiaanse ijsbereiders vaak niet de ware reden
nationaliteit te kiezen
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voor hun beslissing noemden De respondenten hadden vrijwel
allemaal de Italiaanse nationaliteit behouden Voor het Nederlanderschap bestond, hoewel de meesten al lang m Nederland woonden, maar weinig belangstelling De hoge kosten, het ontlopen
van de militaire dienstplicht en de angst dat men door naturalisatie
de kans op terugkeer in Italie of vestiging elders in de wereld zou
verkleinen, werden door de respondenten als redenen voor die
geringe belangstelling genoemd Volgens de onderzoekers vormden deze argumenten echter maar een klein deel van de verklaring Zi) waren van oordeel dat het veel meer een emotionele
kwestie was, een zaak van trots op de eigen cultuur en besef van
historische continuïteit De banden met Italie waren nog zeer
nauw, niet in de laatste plaats omdat vele ijsbereiders nog elk jaar
de winter in Italie doorbrachten Bovendien was hun beroep op
de Italiaanse identiteit gebaseerd

9

Conclusies

In dit hoofdstuk bleek dat de regelgeving en de praktijk omtrent
de verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen in
Nederland na de oorlog een aantal belangrijke versoepelingen
onderging In 1953 werd besloten de derde generatie bij geboorte
automatisch het Nederlanderschap te verlenen In datzelfde jaar
werden ook de eerste oud-Nederlanders bij ministeriele beschikking genaturaliseerd De mogelijkheden tot naturalisatie krachtens
wet werden in de jaren daarna verder uitgebreid De praktijk bij
naturalisatie bij wet werd eveneens aanzienlijk liberaler De strenge beleidsnormen van de jaren dertig waren verlaten, het beleid
ten aanzien van specifieke groepen zoals homofielen en samenwonenden werd versoepeld en het aantal afwijzingen was zeer
gering Wel was met naturalisatie door de chronische achterstanden bij Justitie nog altijd lange tijd gemoeid De emancipatie van
de vrouw in het nationahteitsrecht had in 1963 tot gevolg dat het
voor gehuwde buitenlandse vrouwen moeilijker werd Nederlander te worden Buitenlandse vouwen werden niet langer automatisch met hun man 'mee-genaturahseerd', maar moesten in beginsel zelfstandig aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoen
Vrouwen die met een Nederlander trouwden, kregen ook niet
meer automatisch het Nederlanderschap Zij konden voortaan
door optie Nederlander worden
Het ideaal van de natiestaat, waarbij van de leden van de Nederlandse natie wordt verwacht dat zij zich loyaal ten opzichte van de
bevolking en de staat opstellen, was ook in de periode 1940-1975
invloedrijk Vreemdelingen die zich in de oorlog als een 'voorbeeldig Nederlander' hadden gedragen, werden na de oorlog kosteloos
en met voorrang genaturaliseerd Degenen daarentegen die de kant
van de vijand hadden gekozen, en door dit 'onnederlands gedrag'
het Nederlanderschap hadden verloren, kwamen aanvankelijk niet
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voor naturalisatie in aanmerking De 'vereenzelviging met Nederland', de 'assimilatie' of 'inburgering' bleef een belangrijke voorwaarde voor naturalisatie Overigens was kennis van de Nederlandse taal hiervoor het belangrijkste toetsingscriterium geworden Opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie
waren ook van groot belang bij de 'toescheiding' van staatsburgers
aan Indonesie in 1949 en aan Suriname in 1975 Degenen die tot
de Indonesische of de Surinaamse natie werden gerekend, verloren de Nederlandse nationaliteit en verkregen de Indonesische
respectievelijk Surinaamse nationaliteit Ten slotte werd de automau.sche verlening van het Nederlanderschap bij geboorte aan de
derde generatie in 1953 gelegitimeerd met de opvatting dat de
derde generatie feitelijk tot de Nederlandse gemeenschap behoorde
De invloed van het ideaal van de natiestaat werd ook in deze
periode tevens weerspiegeld in de behartiging van nationale
belangen Zo werd na de oorlog in verband met het tekort aan
leerkrachten voor het lager onderwijs voorrang verleend aan de
naturalisatie van buitenlandse onderwijzers Vreemdelingen die
economische activiteiten verrichtten die in het belang van het land
waren, konden eveneens op een spoedige naturalisatie rekenen
Opnieuw werd duidelijk dat opvattingen over het 'lidmaatschap
van de Nederlandse natie' met los van de behartiging van nationale belangen kunnen worden gezien Naturalisatie van verzoekers
die 'de facto tot de Nederlandse gemeenschap' behoorden of die
zich, zoals het ook wel werd genoemd, 'in geest en gemoed'
Nederlander voelden, werd in het algemeen belang beschouwd
Minister Samkalden meende in 1965 dat deze beleidsopvatting er
mede toe had geleid dat zich in Nederland geen 'minderhedenprobleem' voordeed Het nationahteitsbeleid werd na de oorlog
ook in toenemende mate als instrument van het toelatingsbeleid
gebruikt Vlak na de oorlog werd het Nederlanderschap afgenomen van Duitse vrouwen die met een Nederlandse man waren
getrouwd De Nederlandse regering wilde voorkomen dat deze
vrouwen door huwelijk met een Nederlandse man een verblijfsrecht in Nederland kregen Ook de onafhankelijkheid van
Indonesie en Suriname en de overdracht van Nieuw-Guinea aan
Indonesie laten zien dat het Nederlandse nationahteitsbeleid werd
gebruikt om de immigratie vanuit de kolomen te beperken Overigens was de effectiviteit daarvan beperkt Politieke en morele
verplichtingen hadden tot gevolg dat veel Indonesiers en Surinamers toch tot Nederland werden toegelaten In het nationaliteitsbeleid van na de oorlog werden ook pragmatische, organisatorische belangen steeds belangrijker De automatische verlening
van het Nederlanderschap aan de derde generatie in 1953 en de
naturalisaties krachtens wet hadden mede tot doel de administratieve rompslomp van het steeds groeiend aantal naturalisaties bij
wet te beperken
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Na de oorlog kreeg het gelijkheidsideaal, het ideaal om langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen gelijk te behandelen als Nederlanders, meer invloed op de nationahteitsverlening
aan vreemdelingen In 1965 verklaarde minister Samkalden dat
naturalisatie weliswaar nog altijd een gunst was, maar geleidelijk
toch meer het karakter van een recht had gekregen Er was een
zekere morele plicht gegroeid om 'ingeburgerde' vreemdelingen
die om naturalisatie verzochten ook daadwerkelijk het Nederlanderschap te verlenen Dit gold misschien wel het sterkst voor
staatlozen die onder invloed van de ontwikkeling van de mensenrechtenverdragen internationale aandacht genoten Onder de genaturahseerden bevonden zich relatief veel staatlozen Hiernaast
kwam er meer aandacht voor de rechtspositie van verzoekers om
naturalisatie In de jaren zestig was de praktijk gegroeid om zoveel
mogelijk te voorkomen dat in de Tweede en de Eerste Kamer
publiekelijk werd gesproken over de naturalisatie van individuele
verzoekers Ook werd een begin gemaakt om de voorwaarden
voor naturalisatie te expliciteren, zodat ook verzoekers wisten waar
zij aan toe waren
In de periode 1945-1975 nam het aantal naturalisaties opnieuw
relatief sterk toe Het gemiddeld aantal zelfstandige naturalisaties
per jaar steeg van ruim vijfhonderd in de tweede helft van de jaren
veertig tot bijna drieduizend in de tweede helft van de jaren zestig
In de eerste helft van de jaren zeventig liep het aantal naturalisaties weer wat terug Ook het aantal naturalisaties per duizend
vreemdelingen in Nederland nam sterk toe Vóór de oorlog werden gemiddeld slechts twee op de duizend vreemdelingen per jaar
genaturaliseerd Na de oorlog schommelde dit promillage lange
tijd tussen de vijftien en twintig
De stijging van het aantal naturalisaties werd deels veroorzaakt
door het liberalere beleid Zo hebben de relatief ruime mogelijkheden tot kosteloze naturalisatie ongetwijfeld aan deze stijging
bijgedragen Hiernaast was de toename in belangrijke mate het
gevolg van de immigratie van vreemdelingen die door politieke
omstandigheden hun land van herkomst hadden moeten verlaten
Dit gold voor de grote groep Indonesiers, de Hongaren, en een
deel van de Polen en staatlozen Veel van deze 'vluchtelingen'
vroegen naturalisatie aan, omdat hun toekomst in Nederland lag
en terugkeer naar hun land geen reële optie was
Bij andere vreemdelingen was de vraag naar naturalisatie veel
kleiner Zo bleek de sterke emotionele gehechtheid van Italianen
aan hun vaderland voor velen een belemmering voor naturalisatie
te zijn Bij degenen die wel waren genaturaliseerd of die dit
overwogen, speelden zakelijke motieven een doorslaggevende rol
Zekerheid over het verblijfsrecht in Nederland, het verkrijgen van
een studiebeurs voor de kinderen en gemak voor het reizen in het
buitenland waren veelgenoemde motieven voor naturalisatie

Hoofdstuk 5

Liberalere regels en procedures (1975-1992)

1

1 Zie voor deze verdragen Tractatenblad 1967 nr 124 en 1981 nr45
2 Zie over deze nota paragraaf 6 I
van hoofdstuk 4
3 Zie minister van Justitie Polak
(1967 1971) bijlagen Handelingen
Tweede Kamer 1968-1969 9800 VI, nr
2p3
4 Deze voorontwerpen bevinden zich
in het Semi statisch Archief van het
ministerie van Justitie s-Gravenhage
serie Wettendossiers Dossiernummer
A7I/I04
5 Sinds het kabinet-De Jong
( 1967-1971 ) kent het departement
van Justitie naast een minister ook een
staatssecretaris Het naturalisatiebeleid
is van 1967 tot en met 1992 steeds
primair de verantwoordelijkheid van
de staatssecretaris geweest
6 Zie het verslag van dit mondelinge
overleg bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1971-1972.11799. nr I

Inleiding:
p l a n n e n v o o r e e n nieuwe nationaliteitswet

In de tweede helft van de jaren zestig deden zich enkele ontwik
kelingen voor die volgens de regering aanpassing van de nationa
liteitswet van 1892 wenselijk maakten Zo wilde de regering het
Verdrag van New York tot beperking van staatloosheid van 1961
en het Verdrag van Straatsburg tot beperking van meervoudige
nationaliteit van 1963 in de wet implementeren ' Ook waren
enkele wijzigingen nodig in verband met de invoering van het
nieuwe personen- en familierecht Verder was in de Nota over
naturalisatie ил 1965 de wens geuit om naturalisatie van bepaalde
vreemdelingen te vereenvoudigen 2 Al deze ontwikkelingen leid
den in 1967 tot het plan om "een geheel nieuwe, met de moderne
inlichten overeenstemmende, wet op het Nederlanderschap in te
voeren" 3 Het eerste voorontwerp van die wet dateert van januari
1968 In de daarop volgende jaren volgden nog enkele aangepaste
versies 4 Tot indiening van een ontwerp bij de Tweede Kamer zou
het vooralsnog echter niet komen
Op 13 april 1972 vond een mondeling overleg plaats tussen de
vaste commissie voor de naturalisaties en staatssecretaris van
Justitie Grosheide (1971-1973) 5 Het gesprek was geëntameerd
door de commissie die na de verkiezingen voor de Tweede Kamer
van samenstelling was veranderd Na enige ervaring met de
naturalisatiepraktijk te hebben opgedaan, was bij de commissie
een aantal vragen gerezen omtrent de "rechtszekerheid van de
verzoekers" en de "doelmatigheid" van de procedure 6 De commissie en de staatssecretaris bleken gezamenlijk van oordeel te
zi|n dat de rechtspositie van de verzoeker diende te verbeteren en
de procedure voor naturalisatie kon worden vereenvoudigd De
standpunten van staatssecretaris Grosheide waren rechtstreeks
ontleend aan de nota uit 1965 Zo wees Grosheide erop dat de
opvattingen over naturalisatie de laatste twintig jaren waren gewijzigd Het recht van elk mens op een nationaliteit, zoals dat in 1948
m de Universele Verklaring van de rechten van de mens was
opgenomen, had volgens hem tot een liberaler naturalisatiebeleid
geleld Hiernaast was het aantal naturalisaties sterk gestegen en
was het aantal afwijzingen buitengewoon gering Tegen die achtergrond vond Grosheide het niet langer wenselijk dat negen van
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7 Een dergelijke uitbreiding was m
1971 ook bepleit door Pietersen
(1971 118) Pietersen was van
oordeel dat de naturalisatieprocedure
niet meer van deze tijd was Zie ook
Sikkens(l967 67)
De omslag van het bi| Justitie
aangelegde dossier over het ontwerp
van een nieuwe nationaliteitswet uit
het eind van de jaren zestig (A71 /104)
vermeldt dat het ontwerp geen
doorgang vond in verband met de
onafhankelijkheid van Suriname Dit
lijkt niet juist Staatssecretaris
Grosheide deed al in 1972 zijn
toezegging over een partiële
wetswijziging terwijl de
onafhankelijkheid van Suriname pas na
de uitspraak van Arron begin 1974
reëel in zicht kwam
8 Ri|kswetvan θ september 1976
Staatsblad 1976 nr 465 Deze wet is
opIS maart 1977 in werking getreden
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de tien naturalisaties nog steeds via de tijdrovende wetsprocedure
plaatsvonden Aangezien een gehele herziening van de Neder
landse nationaliteitswet nog wel enige tijd op zich zou laten
wachten, stelde hij voor om eerst een partiele wetswijziging tot
stand te brengen, die vooral tot doel had het aantal naturalisaties
7
krachtens wet uit te breiden In 1976 kwam die wetswijziging tot
stand Voor een algehele herziening van de Nederlandse nationali
té its wetgeving moest nog tot 1 januari 1985 worden gewacht Op
die datum trad de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap in
werking

2

De laatste wijziging van de nationaliteitswet
van 1892

Op 8 september 1976 wordt de nationaliteitswet van 1892 voor het
laatst gewijzigd 8 De belangrijkste wijziging betreft de uitbreiding
van het aantal personen dat voor naturalisatie krachtens wet, door
een beslissing van de minister van Justitie, m aanmerking komt
Hiernaast zijn ook enkele andere, minder ingrijpende veranderingen aangebracht Zo heeft de 'afstandseis', de voorwaarde dat de
verzoeker in beginsel afstand moet doen van zijn nationaliteit, een
tekstuele wijziging ondergaan 9 Verder is de betaling voor naturalisatie niet langer in de wet zelf geregeld, maar overgelaten aan de
regering Ten slotte is een regeling opgenomen die de mogelijkheid biedt om tegelijk met de naturalisatie de naam van de
verzoeker vast te stellen of te wijzigen

9 Sinds IЭ92 stond in de wet dat van
de verzoeker een bewijs kon worden
gevraagd dat de wetgeving van zijn
land van herkomst geen bezwaar had
tegen zijn naturalisatie De nieuwe
bepaling (artikel 5a) is duidelijker Van
de verzoeker kan een bewijs worden
gevraagd dat hij enerzijds zijn
nationaliteit heeft verloren of verliest
op het moment dat hij Nederlander
wordt of anderzijds na naturalisatie
het nodige zal doen om zijn
oorspronkelijke nationaliteit te
verliezen

2 1

a.te eniger tijd het Nederlanderschap
dan wel de staat van Nederlands
onderdaan met-Nederlander heeft
bezeten meerderjarig is in de zm van
de Nederlandse wet en ten tijde van
de indiening van het verzoek
woonplaats of werkelijk verblijf in het
Koninkrijk heeft

Voor wat betreft de oud-Nederlanders moet vooral worden
gedacht aan Surinamers die zich na de onafhankelijkheid van
Suriname in 1975 in Nederland hebben gevestigd Maar ook voor
nog niet genaturaliseerde Indonesische 'spijtoptanten' en staatloze 'Nederlandse wapendragers' is de ministeriele naturalisatie
van belang 12 BIJ de voormalige 'Nederlandse onderdanen metNederlanders' gaat het vooral om Molukkers. Al deze voormalige

NATURALISATIE VAN VREFMDELINGFN MET
EFN NAUWE BAND MET HET KONINKRIJK

De vreemdelingen die in 1976 voor naturalisatie door de minister
in aanmerking komen, hebben volgens de regering allen "een
nauwe band met het Koninkrijk" 10 Die band rechtvaardigt, aldus
de regering, dat wordt afgeweken van de omslachtige en tijdrovende wetsprocedure Vanwege die nauwe band wilde de rege10 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
ring hen aanvankelijk ook kosteloos naturaliseren, maar hiervan
1973-1974, 12637 nr 3. ρ 3
zou ze later terugkomen De belangrijkste groepen die na 1976 op
verzoek door de minister kunnen worden genaturaliseerd, zijn de
11 Artikel 5 van de nationaliteitswet
oud-Nederlanders (en oud-Nederlandse onderdanen met-Nedervan 1892 Onze Minister van Justitie
landers) en de in Nederland geboren en getogen kinderen van
kan op verzoek het Nederlanderschap
verlenen aan een persoon die
vreemdelingen (de tweede generatie) n
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b m het Koninkrijk is geboren de
leeftijd van eenentwintig jaar wel
doch de van vijfentwintig jaar nog niet
heeft bereikt en sedert zijn geboorte
woonplaats of werkelijk verblijf in het
Koninkrijk heeft gehad
с in het Koninkrijk is geboren, de
leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet
heeft bereikt sedert zijn geboorte
zonder dan wel van onbekende
nationaliteit is en gedurende een
ti|dvak van ten minste dne jaren
onmiddellijk voorafgaande aan de
indiening van het verzoek woonplaats
of werkelijk verblijf in het Koninkrijk
heeft gehad

()
Indien het verzoek een minderjarige
betreft, dient dit te worden gedaan
door degene die het gezag over hem
uitoefent
Wijst Onze Minister het verzoek als
bedoeld in het eerste lid af dan zendt
hij een met een redenen omklede
beschikking aan de verzoeker en deelt
hem tevens mede op welke wijze hij
tegen de beslissing m beroep kan gaan
12 Voor de'Nederlandse
wapendragers veranderde er weinig
Zij konden al sinds 1953 door de
minister worden genaturaliseerd (zie
paragraaf 2 2 van hoofdstuk 4) De
wet van 1953 die dit mogelijk maakte,
werd bij de wetswijziging van 1976
ingetrokken
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Nederlanders en Nederlandse onderdanen kunnen een verzoek
indienen, als ZIJ 21 jaar zijn en m het Koninkrijk wonen
De tweede belangrijke groep die na 1976 op verzoek door de
minister kan worden genaturaliseerd, is de tweede generatie
Tijdens het mondelinge overleg in 1972 merkte staatssecretaris
Grosheide op dat de omvang van deze groep spoedig zou toene
men ten gevolge van het groeiend aantal kinderen van in Neder
land wonende gastarbeiders en Molukkers l } Vanuit de vaste
commissie voor de naturalisaties werd hierop de vraag gesteld of
de "verbondenheid met Nederland" in deze gevallen niet zo
evident was dat hun al meteen bij geboorte het Nederlanderschap
kon worden toegekend of dat ZIJ bij het bereiken van de meerder
jarige leeftijd door optie het Nederlanderschap konden verkrijgen
Maar dit ging de staatssecretaris te ver Verlening van het Nederlan
derschap bij geboorte zou een te grote inbreuk zijn op het door de
nationahteitswet van 1892 gehuldigde afstammingsbeginsel Het
toekennen van een optierecht zou elk toezicht van de overheid op
deze groep onmogelijk maken Voorlopig moet de tweede genera
tie het daarom nog doen met de veieenvoudigde naturalisatieprocedure Zij kunnen tussen hun eenentwintigste en vijfentwintig
ste jaar een verzoek indienen onder de vcx)rwaarde dat ze vanaf de
geboorte in Nederland hebben gewoond De leeftijd van 25 jaar is
gekozen om te voorkomen dat met het verzoek wordt gewacht
totdat de verzoeker niet meer voor militaire dienst wordt opgeroe
pen 1 4 In geval van staatloosheid kan het Nederlanderschap op
verzoek van de ouders ook al op minderjarige leeftijd worden
verleend De in Nederland geborene dient dan tenminste drie jaar
voorafgaande aan het verzoek in Nederland te hebben gewoond
In het oorspronkelijke voorstel wilde de regering dat naturalisa
tie in deze gevallen bij Koninklijk Besluit zou plaatsvinden Op
aandringen van de PvdA, D'66 en de PSP werd uiteindelijk echter
tot een verdergaande vereenvoudiging besloten Niet de Kroon
maar de minister van Justitie zou de bevoegdheid tot naturalisatie
krijgen Voor het voorstel om alle naturalisaties bij ministeriele
beschikking te laten plaatsvinden, was de tijd nog niet rijp
Staatssecretaris Zeevalking (1975-1977) verklaarde hier op zich
wel oren naar te hebben, maar meende dat een voorstel van een
zo ruime strekking beter bij de voorbereiding van de algehele
herziening van de nationaliteitswet kon worden betrokken 1 5

De procedure die bij naturalisatie door ministeriele beschikking
wordt gevolgd, is niet alleen eenvoudiger doordat de parlemen
taire behandeling kan worden overgeslagen Ook het ambtelijk
onderzoek is beperkter In beginsel wordt alleen door de politie
13 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
een beperkt onderzoek ingesteld
1971-1972 I l 7 9 9 n r l ρ 3
И Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1973-1974 12837 nr3 ρ 4

15 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1974-1975 п г б р 2

"Aangezien het personen betreft die een nauwe binding
met het Koninkrijk hebben, zal als regel kunnen worden
volstaan met een onderzoek door de politie resulterende in
een, zo mogelijk beknopt te houden, rapport, waarbij
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gebruik wordt gemaakt van de bekende Staat van inlichtin
gen (m tweevoud) Indien dit rapport daartoe aanleiding
geeft zal ik bovendien het oordeel vragen van de Hoofdof
l6
ficier van Justitie in het betrokken arrondissement "

16 Zie de brief behorend bij de
Circulaire van de staatssecretaris van
Justitie van 10 maart 1977 nr 551/176.
Deze brief is gepubliceerd in de oude
VUGA-editie van de Nederlandse
nationaliteitswetgeving
17 Zie artikel 5 laatste lid van de
nationaliteitswet van IB92 Deze
bepaling is bij amendement van
Haas Berger en Salomons (beiden
PvdA) in de wet gekomen (bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
1975-1976 Ι2Θ37 nr 14)
18 Artikel 5b van de nationaliteitswet
van 1892
Indien een te naturaliseren persoon
geen geslachtsnaam of voornamen
heeft of indien de juiste spelling
daarvan niet vaststaat zullen deze bij
de naturalisatiewet of de
naturalisatiebeschikking worden
vastgesteld
De naam van een te naturaliseren
persoon wordt zonodig in de in
Nederland gebruikelijke lettertekens
overgebracht en kan mits de
verzoeker daarmee instemt bij de
naturalisatiewet of de
naturalisatiebeschikking worden
gewijzigd indien dit voor de
inburgenng van belang is.

In het geval dat de minister het verzoek afwijst, ontvangt de
verzoeker een gemotiveerde beschikking van de minister en wordt
hem meegedeeld dat hij in beroep kan gaan bi) de rechter (de
17
Afdeling rechtspraak van de Raad van State) Dit is een belang
rijk verschil met verzoekers die op naturalisatie bi) wet zijn aan
gewezen Wordt hun verzoek afgewezen, hetgeen overigens ook
na 1975 maar zelden gebeurt, dan blijft voor hen een beroep op
de commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer
vooralsnog de enige mogelijkheid de beslissing aan te vechten
2 2

VASTSTFLUNG OF WIJZIGING VAN DE NAAM
BIJ NATURALISATIE

Bij de wijziging van de wet in 1976 wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een bepaling over de vaststelling en wijziging
van de naam van de verzoeker op te nemen Indien een verzoeker
geen naam heeft of de juiste spelling niet vaststaat, kan tegelijk
met de naturalisatie de naam worden vastgesteld Verder wordt de
naam zonodig in de in Nederland gebruikelijke lettertekens over
gebracht en kan met instemming van de verzoeker de naam
worden gewijzigd, als dit "voor de inburgering van belang is" 1 8
De totstandkoming van deze wettelijke bepaling kent een lange
geschiedenis Al direct na 1850 bleek dat de naam van de verzoeker
een onderwerp van discussie was tussen regering en parlement 1 9
Aanvankelijk ging het vooral om de aanduiding van de naam in
het wetsontwerp Als een verzoeker in het dagelijkse leven een
andere naam gebruikte dan in de geboorteakte was vermeld, nam
de regering beide namen op in het wetsontwerp om misverstan
den over de identiteit te voorkomen Sommige leden van de
Tweede en de Eerste Kamer meenden daarentegen dat de regering
in het wetsontwerp alleen de officiële naam diende op te nemen
Verzoekers die graag een andere naam wilden gebruiken, dienden
volgens hen tegen betaling gebruik te maken van de in het
Burgerlijk Wetboek geregelde mogelijkheid tot naamsverandering

r9 Zie paragraaf 9 2 2 van hoofdstuk 2

Dezelfde kritiek werd geuit toen de regering in 1925 aan een
die als pleegkind geen officiële naam had, tegelijk
met de naturalisatie de naam van haar pleegvader verleende 20 De
1925-1926 225 n r 7 p I
regering meende dat de procedure van het Burgerlijk Wetboek
21 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
hier niet gevolgd hoefde te worden, omdat geen sprake was van
1925-1926 225 nr 8 ρ I In 1922 was
naamsverandering maar van naamsaanneming De regering verzein een vergelijkbaar geval bij
kerde overigens dat voor een verdere precedentwerking niet
naturalisatie ook al eens een naam aan
hoefde te worden gevreesd 21
een verzoeker verleend Zie artikel 2
In 1937 merkten enkele leden van de Tweede Kamer bij de
van de wet van 22 december 1922
behandeling van een aantal naturalisatie-wetsontwerpen op "dat
Staatsblad 1922 nr6B7
20 bijlagen Handelingen Tweede Kamerverzoekster,
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verscheidene der te naturaliseeren personen zeer vreemde en
voor een Nederlander soms vrijwel onuitsprekelijke namen dra
22
gen ' Zij stelden de vraag of het niet mogelijk was aan dergelijke
personen bij naturalisatie tevens een Nederlandse naam te geven
Minister van Justitie Goselmg was echter van mening dat bij
naturalisatie, overeenkomstig het gevoerde beleid, slechts bij hoge
uitzondering met afwijking van de procedure van naamsveran
dering in het Burgerlijk Wetboek een naam kon worden gegeven
Verzoekers met een vreemde of moeilijk uitspreekbare naam
kwamen daarvoor niet in aanmerking Begin 1939 kwamen enkele
kamerleden op de kwestie terug Zij wilden verzoekers met een
voor Nederlanders niet of nauwelijks uit te spreken naam verplich
ten hun naam te veranderen Een dergelijke eis kon naar hun
mening gereedelijk gesteld worden aan personen, die zich zoo
zeer Nederlandsch gevoelen, dat zij voor naturalisatie in aanmer
king worden gebracht 2i Minister Goselmg wilde, gesteund door
22 Bijlagen Handelingen Tweede Kamereen meerderheid in de Tweede Kamer, ook nu echter van geen
wijken weten Verzoekers die hun naam wilden veranderen, dien
1937 374 ev пг5 ρ 4
den dit evenals Nederlanders tegen betaling van 250 gulden en
23 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
via de civielrechtelijke weg te realiseren Zou voor verzoekers
1938 1939 261 ev nr4
met een moeilijk uitspreekbare naam een uitzondering worden
gemaakt, dan zouden Nederlanders bij vreemdelingen worden
24 Idem nr 5
achtergesteld" 2 4

25 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
1946 1947 39S nrs 4 en 5 Bijlogen
Handelingen Eerste Kamer 1947 1948
700 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1947 1948 744 nrs 4 en 5
1948 1949 878 nrs 4 en 5 Bijlagen
Handelingen Eerste Komer 1948 1949
1125 en Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1950 1951 2174 nrs 5 en 6

Na de oorlog werd de kwestie opnieuw aangekaart, maar de
regering bleef bij het standpunt zoals dat door Goselmg was
ingenomen 2 5 Begin jaren vijftig begon zich in de Tweede Kamer
echter een meerderheid voor een ander beleid af te tekenen
Onder aanvoering van het Tweede-Kamerhd bcheps werd op 18
juli 1951 een motie ingediend waarin de minister werd verzocht
om moeilijk uitspreekbare namen, zoals Adamczak, Grzelkowski,
Moczydlower, Rzemieniecki en Strzelczyk, te vernederlandsen 2 6
Minister Muldenje zag opnieuw 'geen enkele reden, waar deze
26 Handelingen Tweede Kamer
mensen al de gunst van de naturalisatie deelachtig worden, hen
1950 1951 I8|uli 1951 ρ 2510 Zie
ook in dit opzicht nog op een bijzondere wijze boven de Neder
voor deze motie Bijlagen Handelingen landers te bevoorrechten 2 7 Toen de Tweede Kamer een dag later
Tweede Kamer 1950 1951 2231 nr I
de aannam, zag hij zich echter genoodzaakt de wens van de
Kamer in te willigen Voortaan werden moeilijk uitspreekbare
27 Handelingen Tweede Kamer
namen aan de ' Nederlandse tongval' aangepast, tenzij de verzoe
1950 1951 18 juli 1951 ρ 2511
ker te kennen gaf zijn naam ongewijzigd te willen behouden 2 8
28 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
Donker, de opvolger van Muldenje, ging nog een stapje verder In
2800 IV nr 9 ρ 4 Zie ook Biytogen
de gevallen waarin op grond van de regeling van het Burgerlijk
Handelingen Eerste Kamer 1953 1954
Wetboek toch al kosteloze naamswijziging zou moeten worden
3342 nr 121a
verleend, werd ter vermijding van overbodige administratieve
29 Zie bijvoorbeeld Bijlagen
rompslomp tegelijk met de naturalisatie de naam gewijzigd 2 9
Handelingen Tweede Kamer 2800 IV nr
9 ρ 4 en Bijlagen Handelingen Eerste
Kamer 1953 1954 3342 nr 12la Zie
over het gewijzigde beleid van
naamsverandering ook Govaerts
(1953) en De Ruiter (1955 315 316)

Als in 1974 het wetsontwerp tot wijziging van de nationaliteitswet wordt aangeboden, wordt besloten de naamsvaststelling en
-wijziging bij naturalisatie in de wet te regelen Het betreft deels de
codificatie van het bestaande beleid Zo wordt bepaald dat bij het
ontbreken van een naam tegelijk met naturalisatie een naam kan
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30 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1974-1975 І2 3 7 п г 6 р 7
31 Handelingen Tweede Kamer
1975-1976 II mei 1976 ρ 4104
32 Zie artikel 5b van het
wetsontwerp en de memorie van
toelichting ßißagen Handelingen
Tweede Kamer 1973-1974 12837 nrs
2en3
33 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
1975-1976 12837 nr 10
34 Zie artikel 12 van de Rijkswet op
het Nederlanderschap
35 Zie voor deze circulaire Migrantenrecht, 1992 jrg 7 pp 160-162 en ook
De Groot (1994a 106-114)
36 Van het minimumbedrag is
overigens zoals is gebleken veelvuldig
afgeweken Vele verzoekers werden
kosteloos genaturaliseerd
37 Zie artikel 3 van de
nationaliteitswet van 1892
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worden vastgesteld Ook is geregeld dat de naam in de in Nederland gebruikelijke lettertekens wordt overgebracht Aanvankelijk
wekt de regering de indruk dat de weigering om de naam in die
lettertekens over te brengen tot afwijzing van het naturalisatieverzoek kan leiden, omdat die weigering een indicatie voor
onvoldoende assimilatie zou opleveren i0 Maar later komt staatssecretaris Zeevalking hiervan terug 31
Op het punt van de naamswijziging is het ontwerp aanvankelijk
ruimer dan het tot dan toe gevoerde beleid De enige voorwaarde
voor naamswijziging bij naturalisatie is de instemming van de
verzoeker 32 Op de valreep steekt staatssecretaris Zeevalking hier
echter een stokje voor De bepaling wordt zodanig aangevuld dat
naamswijziging wordt beperkt tot die gevallen waarin dit in het
belang van de inburgering van de verzoeker is 33 Wanneer die
gevallen zich voordoen, wordt niet vermeld In de praktijk komt
het er echter op neer dat het om een voor Nederlanders moeilijk
uitspreekbare naam moet gegaan
In de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1984 is de bepaling over naamsvaststelling en -wijziging bij naturalisatie niet
wezenlijk veranderd }4 In een circulaire uit 1992 is als uitgangspunt geformuleerd dat er in het kader van de naturahsatieprocedure "zo min mogelijk wordt gesleuteld aan de voor- en geslachtsnamen van verzoeker" 15 Het recht op de eigen naam wordt
zoveel mogelijk gerespecteerd Wijziging van de naam wordt vrijwel uitsluitend toegestaan bij voor Nederlanders moeilijk uitspreekbare namen Bovendien moet de verzoeker ermee instemmen
Alleen onder die voorwaarden wordt naamswijziging bij naturalisatie "in het belang van de inburgering" geacht De eerder geuite
politieke wens tot aanpassing van de naam aan Nederlandse
maatstaven moet wijken voor het respect voor de eigen naam en
identiteit van de vreemdeling
23

DE BETALING VOOR NATURALISATIE
KOSTFNDFKKING OF SELECTIECRITERIUM»

In 1892 was besloten de betaling voor naturalisatie in de nationaliteitswet zelf te regelen Zo stond sinds 1920 in de wet dat de
kosten voor naturalisatie, afhankelijk van het inkomen, konden
variëren van minimaal tweehonderd tot maximaal duizend gulden 36 BIJ de wetswijziging van 1976 wordt de regeling van de
betaling aan de regering overgelaten De regering wil, aldus de
memorie van toelichting, op eenvoudiger wijze verandering in de
bedragen kunnen aanbrengen De wet vermeldt alleen nog dat bij
algemene maatregel van bestuur regels worden vastgesteld over
het verschuldigde bedrag voor naturalisatie, de gevallen van ontheffing en wijze van inning }7
De delegatie van de bevoegdheden aan de regering op zichzelf
heeft in het parlement nauwelijks ter discussie gestaan Wel werden vele kritische vragen gesteld over het beleid dat de regering
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van plan was te gaan voeren In de memorie van toelichting had
de regering al een tipje van de sluier opgelicht. Ze wilde de
bedragen voor de hogere inkomens verhogen, voor de middel
bare inkomens verlagen en voor de laagste inkomens afschaffen
Overigens zouden alleen die vreemdelingen voor naturalisatie
moeten betalen die op naturalisatie bi) wet waren aangewezen
Degenen die door de minister werden genaturaliseerd, konden
volgens de regering vanwege hun nauwe band met het Koninkrijk
kosteloos worden genaturaliseerd
De meest fundamentele kritiek op deze voornemens kwam van
de fractie van de PSP Zij zag "absoluut het nut niet in van hoge
'leges', of het moest zijn om het rituele karakter van de naturali
38
satie nog eens te versterken" De meeste andere fracties gingen
minder ver Wel zouden zij graag horen welke bedragen zouden
gaan gelden, nu het bestaande maximumbedrag van duizend
gulden uit de wet verdween Zij wilden bovendien weten waarom
het hebben van een nauwe band met het Koninkrijk beslissend
was voor het opleggen van een heffing De fractie van het
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) vroeg waarom niet voor
een eenheidstarief was gekozen met de mogelijkheid van gehele
en gedeeltelijke ontheffing
In antwoord op de vragen van de PSP-fractie stelde de staats
secretaris zich op het standpunt dat de betaling voor naturalisatie
als een tegemoetkoming in de kosten van de overheid moet
worden gezien 3 9 Hij zag niet in waarom van verzoekers niet een
bijdrage mag worden gevraagd, zolang die is aangepast aan de
financiële draagkracht en ook in absolute zin niet te hoog is De
staatssecretaris meende bij nadere overweging wel dat de voorgestelde kosteloze naturalisatie van verzoekers met een nauwe
band met het Koninkrijk zich moeilijk verhoudt tot de opvatting
dat de heffing een bijdrage in de kosten betreft Het ontwerp werd
daarom zodanig gewijzigd dat ook deze verzoekers in beginsel
voor naturalisatie moeten betalen
Tijdens de plenaire behandeling sloot Haas-Berger (PvdA) zich
aan bij het voorstel van Jongeling (GPV) voor een aan de kostprijs
gerelateerd vast tarief voor naturalisatie Jongeling meende dat dit
het meest eenvoudig, rechtvaardig en, ter voorkoming van overbodige administratieve rompslomp, ook het goedkoopst voor de
overheid was 40 Haas-Berger maakte zich vooral zorgen over de
hoogte van het maximumbedrag Zij had een concept van het
38 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer
uitvoeringsbesluit onder ogen gekregen waarin een maximum1973-1974,12837, nr 4 ρ 2
bedrag van vierduizend gulden was opgenomen 41 Dit was vier
39 bijlagen Handelingen Tweede Kamerkeer hoger dan het bestaande wettelijke maximum Staatssecretaris
1974-1975 I2837,nr6,p 3
Zeevalking meende niettemin dat naar een zo eerlijk mogelijke
verdeling
van de kosten was gezocht Met de opmerking om eerst
40 Handelingen Tweede Kamer,
eens af te wachten hoe de betahngspraktijk zou gaan lopen, wist
¡975-1976 II mei 1976 ρ 4096
hij de discussie af te doen 42
41 Idem, pp 3099 en 4108
In de Eerste Kamer werd nog een vraag gesteld over de
betaling bij afwijzing van het verzoek Sinds 1938 was bij afwijzing
42 Idem, ρ 4109
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slechts 75 procent van het betaalde bedrag teruggegeven. Die
maatregel was destijds genomen om de drempel tot het indienen
van een verzoek te verhogen. Hieraan was in 1976 volgens de
regering geen behoefte meer, al was het alleen maar, omdat de
terugbetalingen op het totaal der inkomsten "te verwaarlozen"
43
waren. Daarom stelde de regering voor voortaan het gehele
bedrag terug te betalen. In de Eerste Kamer vroeg men zich af hoe
deze terugbetaling zich verhoudt met de opvatting dat de heffing
44
als een bijdrage in de gemaakte kosten moet worden gezien.
Staatssecretaris Zeevalking antwoordde dat hier misschien inder
daad van een zekere tegenstrijdigheid sprake is. Het leek hem
echter gezien het geringe aantal afwijzingen niet noodzakelijk of
wenselijk om het betaalde bedrag te behouden "al is het maar om
45
geen rem op het doen van een verzoek te zetten". Bovendien
betoogde Zeevalking dat het juridisch onjuist zou zijn, omdat de wet
betaling verlangt voor de naturalisatie en niet voor de procedure.
Op 10 februari 1977 verschijnt het 'Besluit naturalisatiegelden'
46
in het Staatsblad. De hoogte van het te betalen bedrag varieert
van nihil bij een inkomen van minder dan tienduizend gulden tot
maximaal 2.500 gulden voor inkomens van 58.000 gulden en
meer. Voor oud-Nederlanders en oud-Nederlandse onderdanen
43 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
niet-Nederlanders geldt een maximumbedrag van driehonderd
1973-1974. Ι2Θ37. пгЗ.р. 3.
gulden. Voor kosteloze naturalisatie komen onder meer vrouwen
+4 Bijlagen Handelingen Eerste Kamer, in aanmerking die tegelijk met hun man worden genaturaliseerd. 47
1975-1976, 12837, nr 139a.
In februari 1981 wordt het Besluit naturalisatiegelden vervan
48
45 Bijlagen Handelingen Eerste Kamer, gen door een nieuw besluit. De belangrijkste wijziging bestaat
hierin
dat,
overeenkomstig
het
voorstel van Jongeling uit 1976,
1975-1976. І2 37.ПГ 139b.
voor een vast bedrag wordt gekozen. Naturalisatie gaat voor
46 Besluit naturalisatiegelden,
iedereen die niet voor vermindering of vrijstelling in aanmerking
Staatsblad, I977,nn70.
komt, driehonderd gulden kosten. Dit bedrag komt volgens de
47 Zie voor details over deze
toelichting ongeveer overeen met de kosten die met een naturali
kosteloze naturalisatie, artikel VI van
satieprocedure zijn gemoeid. 4 9
de circulaires van 10 maart 1977. en
In 1988 wordt het bedrag verhoogd tot vierhonderd gulden. 5 0
van 23 maart 1979, Nederlandse
Hiernaast wordt het beginsel van betaling voor de kosten van de
Staatscourant 2 april 1979, nr. 65. Dit
procedure opnieuw en sterker dan voorheen geïntroduceerd.
artikel is ingetrokken op 27 januari
Voortaan
krijgt de verzoeker bij afwijzing niets meer van zijn
1981, Nederlandse Staatscourant 30
betaalde bedrag terug. In de nota van toelichting merkt de regejanuari 1981, p. 2. Zie ook artikel 2 van
ring op dat ook degenen van wie het verzoek is afgewezen
het Besluit naturalisatiegelden 1981,
Staatsblad. I98l,nr 12.
"moeten meebetalen aan de kosten die de overheid maakt voor de
behandeling van het verzoekschrift".51
48 Besluit naturalisatiegelden 1981,
Over de argumenten die staatssecretaris Zeevalking in 1976
Staatsblad, I98l,nr. 12.
hiertegen aanvoerde, werd met geen woord gerept. Er stond nog
49 Zie de nota van toelichting bij het
steeds in de wet dat voor de naturalisatie moest worden betaald en
besluit Staatsblad. 19BI, nr 12 p. 3.
niet voor de behandeling van het verzoekschrift.52 Bovendien was
het aantal afwijzingen nog steeds zo klein dat de gederfde inkom50 Besluit van 2 mei 1988. Staatsblad,
sten op het totaal waren te verwaarlozen. Het inbouwen van een
І988.ПГ247.
zekere drempel, het voorkomen van het te lichtvaardig indienen
51 ldem,p. 3.
van een verzoek, is daarom waarschijnlijk de belangrijkste reden
voor de wijziging geweest.
52 Zie hierover Caarls (1988).
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Openheid over het beleid:
publlkatie van de voorwaarden

Op 10 maart 1977, enkele dagen voordat de wetswijziging van
1976 in werking treedt, verschijnen de 'Richtlijnen voor naturali
satie' in de Staatscourant 5 3 In deze circulaire zijn de voorwaarden
voor naturalisatie neergelegd die, naast de wettelijke voorwaar
den, aan verzoekers worden gesteld Voor het grootste deel zijn
het voorwaarden die in de praktijk al jaren worden toegepast Tot
publlkatie van deze voorwaarden was het echter nooit gekomen
omdat de overheid zichzelf niet aan haar eigen regels wilde
binden en zij de verzoeker geen handvat wilde verlenen om tegen
een afwijzende beslissing op te komen Om diezelfde reden werd
bij afwijzing van een verzoek de reden niet vermeld In 1977
wordt die openheid niet meer uit de weg gegaan De voorwaarden
worden limitatief opgesomd en toegelicht Het is opnieuw een
indicatie dat naturalisatie meer dan voorheen het karakter van een
recht heeft gekregen
Hiervoor bleek dat de vreemdelingen die voor naturalisatie bij
ministeriele beschikking in aanmerking komen, waren gekozen
op basis van hun nauwe banden met het Koninkrijk Tijdens de
behandeling van de wetswijziging stelde de regering nog dat juist
vanwege die banden een soepel beleid zou worden gevoerd 5 4 Uit
de toelichting op de circulaire blijkt echter dat de genoemde
voorwaarden de neerslag zijn van het beleid dat zowel bij natura
lisatie bij wet als krachtens wet wordt gevoerd In de circulaire
worden drie voorwaarden genoemd waaraan elke verzoeker,
naast de wettelijke voorwaarden, moet voldoen Er mogen geen
verblijfsrechtelijke bezwaren zijn, de verzoeker moet in de Neder
landse samenleving zijn ingeburgerd en hij mag geen bezwaar
voor de openbare orde opleveren Op alle drie voorwaarden
wordt hieronder ingegaan
3 1

AFSTEMMING VAN HET NATURALISATIEBELEID
OP HET TOELATINGSDELFID

Voor naturalisatie komen alleen die verzoekers in aanmerking
"aan wie het krachtens de Nederlandse en de Nederlands-Antilhaanse bepalingen op toelating en uitzetting van vreemdelingen is
toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland, onderscheidenlijk
55
de Nederlandse Antillen, te verblijven"
Deze voorwaarde moet
voorkomen dat het naturalisatiebeleid het vreemdelingenbeleid
doorkruist Het zou onjuist zijn, aldus de toelichting bij de circula,re
> a l s e e n °P 8 r o n d v a n d e Vreemdelingenwet genomen negaheve beslissing op een verzoek tot duurzaam verblijf in Nederland
zou worden ontkracht door een positieve beslissing op een natu54 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer.
ra]lsatleverzoek
12837 nr 6 ρ 4
Staatssecretaris Zeevalking h a d o o k tijdens d e behandeling van
55 Zie artikel I van de circulaire
d e wetswijziging van 1976 getracht e e n dergelijke voorwaarde in

53 Nedertondse Staatscourant 27 apnl
1977 nr 81 ρ 4
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de wet op te nemen Bij nota van wijziging stelde hij voor oudNederlanders (en oud-onderdanen) alleen dan te naturalisieren als
hun verblijf in het Koninkrijk 'zonder beperkingen ten aanzien
56
van het doel daarvan is aanvaard
Een illegaal verblijf of een
verblijf waaraan 'bijzondere beperkingen zijn verbonden, zou
volgens de staatssecretaris geen basis voor naturalisatie kunnen
zijn Met name Kappeyne van de Coppello (WD) en Haas-Berger
(PvdA) uitten kritiek op het voorstel Zij vonden dat onduidelijk
was wat met de toegevoegde zinsnede werd bedoeld en vroegen
zich af of het beleid er niet mee werd aangescherpt Alleen bij
vluchtelingen en houders van een vestigingsvergunning bestond
immers geen beperking ten aanzien van het doel van het verblijf 5 7
Zeevalking meende dat de toevoeging nodig was om 'eventueel
ongunstige situaties het hoofd te kunnen bieden zoals die zich in
het recente verleden hebben voorgedaan" 5 8 Hij verklaarde ook
dat de toevoeging niets anders betrof dan het "wettelijk vastleg
gen van hetgeen als regel reeds lang vaste praktijk is ' 5 9 Voor het
overige wenste hij er echter niet veel over te zeggen Met de
uitspraak "wie oren heeft, die hore'" moesten Kappeyne van de
Coppello en Haas-Berger het verder doen Het voorstel van
Zeevalking haalde het echter niet * Haas-Berger en haar partij
genoot Salomons dienden een amendement in waarin werd voor
gesteld de toevoeging weer ongedaan te m a k e n 6 l Nadat de
stemmen aanvankelijk staakten, werd het amendement uiteindelijk
aangenomen De W D gaf daarbij de doorslag In een stemver
klaring deelde Kappeyne van de Coppello mee dat de W D op
grond van de gebrekkige argumentatie van de staatssecretaris het
62
amendement steunde
De
56 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
grond
1974 1975 12837 nr7 punt 3

duistere opstelling van Zeevalking moet tegen de achter
van de onafhankelijkheid van Suriname worden gezien 6 3
De nota van wijzigingen, waarbij de gewraakte toevoeging werd
57 Zie voor deze kritiek Handelingen
voorgesteld, is van 30 juni 1975 Dit is een klein half jaar voor de
Tweede Kamer 1975 1976 I I mei
onafhankelijkheid van Suriname Op basis van de Vestigingsover
1976 pp 4094-4095 4100 4106-4108
eenkomst tussen Nederland en Suriname was het voor Surinamers
58 Handelingen Tweede Kamer
relatief eenvoudig om na de onafhankelijkheid als Surinamer een
1975 1976 II mei 1976 pp 4108 en
verblijfsvergunning voor het verrichten van arbeid of gezinsher
4103
eniging te verkrijgen ^ Als oud-Nederlanders hoefden deze Suri
namers niet eerst vijf jaar in Nederland te wonen voordat zij een
59 Idem ρ 4102
verzoek om naturalisatie konden indienen Voor hen was het dus
60 Idem pp 4108 en 4103
betrekkelijk eenvoudig om na de onafhankelijkheid hun Neder
61 Bijlagen Handelingen Tweede Kamerlandse nationaliteit weer terug te krijgen Kennelijk wilde de
regering dit voorkomen Door in de wet te bepalen dat oud1975 1976 12837 nr I I
Nederlanders alleen konden worden genaturaliseerd als hun ver
62 Handelingen Tweede Kamer
blijf in het Koninkrijk "zonder beperkingen ten aanzien van het
1975 1976 13 mei 1976 ρ 4130
doel daarvan" was aanvaard, zouden alleen die Surinamers voor
63 Zie hierover ook de noot onder
naturalisatie in aanmerking komen die over een vestigingsver
Rechtspraak Vreemdelingenrecht, 1978
gunning beschikten Aangezien een vestigingsvergunning pas na
nr 115
vijf jaar kan worden verkregen, was naturalisatie voor hen voor
lopig uitgesloten De Tweede Kamer stak hier echter een stokje
64 Zie paragraaf 7 3 van hoofdstuk 4
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voor door het amendement van Haas-Berger en Salomons aan te
nemen
Als staatssecretaris Zeevalking nog geen jaar later in de circulaire bepaalt dat alleen vreemdelingen kunnen worden genaturaliseerd die voor "onbepaalde lijd" in Nederland mogen verblijven,
laait de discussie opnieuw op Zowel binnen als buiten het
parlement is ook bi) de nieuwe formulering de indruk blijven
bestaan dat alleen nog houders van een vestigingsvergunning
kunnen worden genaturaliseerd 6 5 De regering ontkent dit keer
echter uitdrukkelijk dat dit de bedoeling is Daarom wordt in 1979
de circulaire wederom aangepast Voortaan heet het dat slechts
diegenen kunnen worden genaturaliseerd "tegen wier verblijf voor
onbepaalde tijd ( ) geen bezwaar bestaat" tó In de toelichting
wordt uitdrukkelijk vermeld dat niet alleen houders van een
vestigingsvergunning in aanmerking komen voor naturalisatie,
maar ook houders van een verblijfsvergunning voor zover die niet
is afgegeven voor een specifiek doel, zoals familiebezoek of
studie In 1992 werd deze beleidslijn nog steeds toegepast
32

65 Zie het verslag van het mondeling
overleg tussen de vaste commissie
voor de naturalisaties en
staatssecretaris Haars ( 1977-1982)
Bij/ogen Handelingen Tweede Kamer
1978-1979, 15386 n r l Zie ook de
noot onder Rechtspraak
Vreemdelingenrecht, 1979, nr 53 en
Jessurun d'Oliveira (1977 593)
66 Wijziging richtlijnen voor
naturalisatie Nederlandse
Staatscourant, 2 april 1979, nr 65, ρ II

INBURGERING ALS VOORWAARDF VOOR NATURALISATIE

Voor naturalisatie komen vervolgens slechts die verzoekers in aan
merking, van wie "is gebleken dat ZIJ in de Nederlandse of Nederlands-Antilliaanse samenleving zijn ingeburgerd" 6 7 Hoewel, aldus
de circulaire, voor inburgering geen absoluut geldend criterium
kan worden gegeven, kan toch vrij nauwkeurig worden om
schreven wanneer een verzoeker als ingeburgerd kan worden
beschouwd Op de eerste plaats wordt het belang van een "rede
lijke kennis van de Nederlandse taal" genoemd Spreekt en ver
staat iemand niet de taal van zijn omgeving, dan kan inburgering
volgens de toelichting niet of nauwelijks totstandkomen Op de
tweede plaats moet de verzoeker "zich in de Nederlandse of
Nederlands-Antilhaanse gemeenschap hebben doen opnemen"
Heeft de verzoeker uitsluitend contacten met andere vreemde
lingen dan kan daarvan volgens de toelichting niet worden ge
sproken Hieraan wordt toegevoegd dat van geen enkele vreem
deling mag worden verlangd dat hij zijn afkomst verloochent Er
mag echter wel van hem worden verwacht dat hij, eenmaal
Nederlander geworden, zich ervan bewust is dat hij de oude
banden heeft verbroken Van een verzoeker die zich nog over
wegend met zijn land van oorsprong verbonden voelt, kan niet
worden gezegd dat hij geheel is ingeburgerd

Voor echtgenoten en minderjarige kinderen van verzoekers
wordt de voorwaarde van inburgering niet gesteld Bij hen wordt
67 Zie artikel I van de Richtlijnen voor
ervan uitgegaan dat inburgering en kennis van de Nederlandse
naturalisatie
taal slechts een kwestie van tijd zijn Ook vrouwen die met een
68 bijlagen Handelingen Eerste Kamer, Nederlander trouwen, hoeven niet aan de voorwaarde te voldoen
Hetzelfde geldt voor verzoekers die bij vestiging in Nederland
1982-1983 17600 VI, nr 135a,
vijftig jaar oud zijn 6 8
pp 14-15
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AFWIJZING VAN HFT VFRZOEK BIJ GFVAAR VOOR
DF OPENBARE ORDE

Als er geen verblijfsrechtelijke beletselen tegen de naturalisatie zijn
en de verzoeker is ingeburgerd in de Nederlandse samenleving,
wordt het verzoek toch afgewezen als er 'ernstige vermoedens
bestaan van gevaar voor de openbare orde, de goede zeden, de
volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk ^9
Van ernstige vermoedens voor de openbare orde is volgens de
toelichting sprake, wanneer de verzoeker voor een ernstig delict is
veroordeeld en de straf ondergaat of kort tevoren heeft ondergaan
Ernstige vermoedens zijn er ook als een strafvervolging is in
gesteld Hiernaast kunnen vermoedens volgens de toelichting ook
betrekking hebben op daden waarvoor geen of nog geen wettelijk
bewijs is geleverd In dat geval zal de beslissing worden aan
gehouden, totdat hierover duidelijkheid is verkregen In 1983
verklaart minister van Justitie Korthals-Altes (1982-1986) in de
Eerste Kamer dat de vraag of iemand gevaar voor de openbare
orde oplevert, van drie factoren afhangt de ernst van de gedraging
(en zwaarte van de straf), de verstreken tijdsduur en de toekomst
verwachtingen 7 0 Deze criteria werden ook in 1992 nog gehan
teerd
Bij gevaar voor de volksgezondheid moet volgens de toelich
ting in de circulaire worden gedacht aan drugshandelaren Perso
nen die lijden aan een besmettelijke ziekte, worden op grond van
deze voorwaarde niet van naturalisatie uitgesloten Wanneer wordt
aangenomen dat er gevaar voor de goede zeden of voor de
veiligheid van het Koninkrijk is, vermeldt de toelichting niet

4

De laatste naturalisaties bij wet (1975-1985)

Fvenals in de voorgaande perioden zijn tussen 1975 en 1985, de
laatste tien jaar dat naturalisatie bij wet plaatsvindt, de meeste
naturalisatie-wetsontwerpen hamerstukken De meeste ontwerpen
passeren de Tweede en de Eerste Kamer zonder dat er een woord
aan vuil wordt gemaakt (zie tabel 12) Niettemin lijkt de belang
stelling voor naturalisatie-wetsontwerpen wat groter dan in de
daaraan voorafgaande jaren Tussen 1975 en 1980 vindt m de
Tweede Kamer vier keer een mondelinge behandeling plaats en
69 Zie artikel II van de Richtlijnen
tussen 1980 en 1985 zelfs elf keer, een aantal dat na 1950 niet meer
voor naturalisatie
is voorgekomen Daarbij moet echter wel worden bedacht, dat het
70 Bijlagen Handelingen Eerste Kamer initiatief tot de debatten hoofdzakelijk ligt bij twee kamerleden die
hun ongenoegen over het beleid kenbaar willen maken
1982 1983 l7600Vlnrl35a,p 15
Zie voor deze voorwaarde verder De
Op 21 oktober 1976 vraagt het Tweede-Kamerlid Koekoek van
Groot (losbladig)
de Boerenpartij het woord in verband met de behandeling van een
aantal naturalisatie-wetsontwerpen 7 1 Hij maakt om twee redenen
71 Handelingen Tweede Kamer
bezwaar tegen de vele naturalisaties Allereerst is hij van mening
1976 1977 21 oktober 1976
dat Nederland geen "morele verplichtingen" heeft tegenover
pp 563 564
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mensen "die allemaal komen uit heel vreemde landen" Hiernaast
vindt hij dat de Nederlandse belangen zich, gezien de overbevol
king, werkloosheid en reeds aanwezige vreemdelingen, tegen de
naturalisatie van zoveel vreemdelingen verzetten In de veronder
stelling dat hi) "als eerste in de geschiedenis" bezwaar maakt tegen
de naturalisatie van vreemdelingen, verklaart Koekoek dat zijn
partij "het waarschuwende sein" moet geven door tegen de wets
ontwerpen te stemmen
Staatssecretaris Zeevalking betreurt de opmerkingen van Koe
koek Hi) is van mening dat het een goede zaak is om vreemdelin
gen die Nederlander willen worden, die geassimileerd zijn en
bereid zijn hun oorspronkelijke nationaliteit op te geven, te natura
liseren De Nederlandse samenleving is er volgens de staatssecre
taris alleen maar bi) gebaat als vreemdelingen zich hier zo thuis
voelen dat zi) Nederlander willen worden Hij spreekt de hoop uit
dat vreemdelingen ook in de toekomst in groten getale om het
72
Nederlanderschap blijven verzoeken

72 Idem
73 Handelingen Eerste Kamer
1976-1977 26 oktober 1976
pp 32 33

Behalve van zijn fractiegenoten weet Koekoek in de Tweede
Kamer geen steun voor zijn opvattingen te vinden Hetzelfde lot is
zijn partijgenoot Van Manon beschoren, als die een week later in de
Eerste Kamer hetzelfde onderwerp aansnijdt 7 3 De wetsontwerpen
worden in de Tweede en Eerste Kamer dan ook zonder stemming
aangenomen Sinds lange tijd wordt daar echter weer eens bij
aangetekend dat bepaalde kamerleden, in dit geval van de Boeren
partij, wensen dat ze geacht worden te hebben tegengestemd
Nadat Koekoek kort hierna nog twee keer zijn kritiek in de Tweede
Kamer uit 74 , keert de rust rond naturalisatie-wetsontwerpen terug
Veel minder snel keert die rust terug, als Janmaat in 1982 voor
de extreem-rechtse Centrumpartij in de Tweede Kamer komt en
het naturalisatiebeleid aan de kaak stelt Nog geen drie weken
nadat Janmaat in de Kamer zitting heeft genomen, legt hij zijn eerste
stemverklaring af over een aantal naturalisatie-wetsontwerpen
"Mijnheer de voorzitter' Mijn fractie heeft tegen deze wets
ontwerpen gestemd, omdat in de wet totaal geen voor
waarden worden gesteld aan naturalisatie Daarover zullen

74 Handelingen Tweede Kamer
1976-1977 2 en 22 december 1976
pp 1753-1754 1772-1774 en 2403

Tabel 12 Parlementaire aandacht voor naturalisatie-wetsontwerpen (1975-1985)
jaar

Tweede Kamer
aantal
voorgedragen
wrrwlnn

aantal uitgebrachte
verslagen

totaal

Eerste Kamer
untai
plenaire
іЫппм

aantal nietunanieme
ttMimmfMi

aantal uitgebrachte
verslagen

debatten

totaal
inhoudelijke
opmerkingen

inhoudelijke
opmerkingen
1975-1979
1980-1984

12634
13401

aantal
plenaire

43

4

41

34

3

32

aantal г и ь
unanieme
stemmingen
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aan de betrokken Minister vragen worden gesteld Wel
worden enkele formele eisen gesteld, waarbij ik denk aan
een waarborgsom en het overleggen van enkele beschei
den, zoals een geboortebewijs Inhoudelijke voorwaarden
worden niet gesteld Daarmee staat de deur nog steeds
75
wagenwijd open Die moet naar ons idee weer dicht "

75 Handelingen Tweede Kamer,
1982-1983.6 oktober 1982, ρ 166.
76 Zie voor de kritiek van Janmaat en
de verdediging van de staatssecretaris
bijvoorbeeld Handelingen Tweede
Kamer 1982-1983 2 december 1982,
pp 938-939 22 december 1982
pp 1468-1470; 27 januari 1983,
pp 1773-1774,23 juni 1983,
pp 4836-4844 29 |uni 1983
pp 4977-4982 en 4991 -4994
1983-1984 I november 1983
pp 867-877 2 februari 1984
pp 27S3-2756,13 september 1984,
pp 6009-6010 en 1984-1985 20
december 1984, ρ 2604

Spoedig hierna wordt Janmaat duidelijk dat de belangrijkste voor
waarden voor naturalisatie niet in de wet maar in de richtlijnen zijn
te vinden Hij gaat zich intensief bezighouden met het bestuderen
van de dossiers van de voorgedragen verzoekers Zijn kritiek
bewaart hij bij voorkeur voor de mondelinge behandeling, waar
hij verzekerd is van de aanwezigheid van de pers
Janmaat is van mening dat het aantal naturalisaties moet worden
beperkt, omdat Nederland vol is en omdat vreemdelingen veelal
naturalisatie aanvragen vanwege de lage strafmaat en de sociale
voorzieningen in Nederland Hij ageert vooral tegen de naturalisatie
van verzoekers die de Nederlandse taal niet beheersen of strafbare
feiten hebben begaan of daarvan worden verdacht Ook vindt
Janmaat dat vreemdelingen die in de Nederlandse Antillen worden
genaturaliseerd, van het recht op toelating tot Nederland moeten
worden uitgesloten Hij verwijt de staatssecretaris van Justitie dat er
talloze verzoeken in afwijking van een negatief advies van de
officier van justitie worden ingewilligd
De nieuw aangetreden staatssecretaris van Justitie Korte-Van
Hemel (1982-1989) verzet zich tegen de kritiek Volgens haar is er
geen sprake van een onzorgvuldige werkwijze en voldoet elke
voorgedragen verzoeker aan de voorwaarden uit de richtlijnen De
verzoeken die volgens Janmaat niet ingewilligd zouden mogen
worden vanwege onvoldoende kennis van de Nederlandse taal,
hebben vrijwel uitsluitend betrekking op verzoekers die in de
Nederlandse Antillen wonen Van hen wordt, zoals in de richt
lijnen is bepaald, kennis van de taal verlangd die naast het
Nederlands op het eiland wordt gesproken (Engels en Papiamen
to) Ook legt de staatssecretaris uit dat niet elk strafbaar feit tot
afwijzing van het verzoek leidt, omdat wordt meegewogen hoe
lang het geleden is en wat de verwachtingen voor de toekomst
zijn Ze verwijt Janmaat dat hij bij zijn kritiek voortdurend één
aspect van het geval belicht, terwijl de beslissing om een verzoeker voor naturalisatie voor te dragen op een samenstel van
factoren berust Om die reden ook wordt volgens de staatssecretaris de ene keer wel het advies van de officier van justitie gevolgd
en de andere keer niet 7 6
Onwennig en verbolgen over de verkiezing van Janmaat,
hullen de overige kamerleden zich aanvankelijk m stilzwijgen In
de veronderstelling dat de Centrumpartij en de extreem-rechtse
opvattingen van die partij het best kunnen worden bestreden
door er geen aandacht te besteden, wordt Janmaat zoveel mogelijk genegeerd Hij wordt geweerd uit de vaste commissie voor de
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77 Hondelmgen Tweede Kamer,
1982-1983 29 juni 1983
pp 4977-4980
78 Zilverentant.
nationaliteitsrechtskundige bij het
ministerie van Justitie deelde mi) mee
dat er naar zijn oordeel vóór de jaren
zeventig meer aandacht werd besteed
aan het bestuderen van de dossiers
Wttewael van Stoetwegen die van
1959 tot 1971 voorzitter was van de
vaste commissie voor de naturalisaties
in de Tweede Kamer verdeelde de
dossiers onder de leden van de
commissie en belde hem vaak op met
vragen Ook Haas-Berger, die van
1971 tot 1986 voorzitter was belde
hem overigens regelmatig
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naturalisaties en als hij spreekt is dit voor een vrijwel lege Kamer
Toch kunnen deze strategie en de verdediging van het beleid door
de staatssecretaris niet voorkomen dat Janmaat, na een aantal
maanden kamerlid te zijn, in de media en ook bij sommigen in het
parlement de indruk heeft weten te wekken, dat de regering het bij
de beoordeling van naturahsatieverzoeken niet zo nauw neemt Het
gevolg is dat een aantal leden van de Tweede en de Eerste Kamer
zich alsnog in de discussie mengt, sommigen om de staatssecretaris
te steunen, anderen om zich kritisch te laten informeren over het
gevoerde beleid
Als in juni 1983 weer een aantal naturalisatie-wetsontwerpen
wordt behandeld, doorbreekt Haas-Berger, voorzitter van de vaste
commissie voor de naturalisaties in de Tweede Kamer, het stilzwijgen ^ Namens de commissie verzet Haas-Berger zich tegen de
negatieve indruk die door toedoen van Janmaat over het naturahsatiebeleid is ontstaan Van een onzorgvuldige werkwijze is volgens haar geen sprake Alle genaturaliseerden voldoen aan de
voorwaarden zoals die in de richtlijnen zijn neergelegd De vaste
commissie voor de naturalisaties staat volgens Haas-Berger dan
ook volledig achter het gevoerde beleid van de staatssecretaris
Het herhaalde verwijt van Janmaat dat de commissie met de
ontwerpen instemt zonder de dossiers te bestuderen en bij elkaar
te komen, is voor Haas-Berger moeilijker te weerleggen Ze
antwoordt dat alle dossiers, dit keer waren het ongeveer duizend,
door leden van de PvdA zijn onderzocht Als dit al waar is, is het
zeer waarschijnlijk dat dit, anticiperend op de te verwachten vraag
van Janmaat, alleen ten behoeve van dit debat is gebeurd Van der
Knoop, die de laatste tien jaar griffier van de commissie was,
deelde mij mee dat de commissie maar zelden bijeenkwam De
leden bestudeerden volgens hem slechts zo nu en dan eens enkele
dossiers De griffier zorgde voor het opstellen van de blancoverslagen 7 8 De commissie hield zich primair bezig met het beleid
en alleen incidenteel met individuele verzoeken Praktisch was het
vrijwel ondoenlijk om alle dossiers te bestuderen Bovendien vond
zo langzamerhand iedereen dat de beslissing op individuele verzoeken om naturalisatie niet bij het parlement thuishoorde Daarom ook was in het ontwerp van de nieuwe Rijkswet op het
Nederlanderschap bepaald dat de beslissing op individuele verzoeken om naturalisatie bij het parlement zou worden weggehaald Ongetwijfeld zullen Haas-Berger en andere kamerleden het
in de eerste helft van de jaren tachtig hebben betreurd dat het plan
om naturalisatie bij de wetgever weg te halen niet al in 1976 was
doorgezet Hardop werd dit echter niet gezegd, omdat daarmee
impliciet zou worden erkend dat de controlerende taak bij individuele naturalisaties inderdaad een wassen neus was en omdat
men Janmaat op geen enkele wijze in de kaart wilde spelen
Naast de parlementariërs die het beleid volledig steunen, zijn er
anderen bij wie Janmaat op zijn minst de nodige twijfels over het
beleid heeft doen rijzen Volgens Janmaat zouden WD'ers in de
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wandelgangen zeggen "Janmaat zegt het en wi) denken het "
Ook leden van het Christen-Democratisch Appel (CDA) zouden
volgens Janmaat in de wandelgangen naar hem toekomen om te
zeggen "dat het goed is dat de vinger op de wonde plek wordt
gelegd" 8 0 Wat hiervan waar is, is moeilijk te achterhalen Wel is
duidelijk dat er zowel in het CDA als in de W D leden zijn, die niet
tevreden zijn over het beleid Zo laat het Ferste-Kamerlid Heijne
Makkreel (WD) zich zeer kritisch uit als de regering in de Eerste
Kamer het naturahsatiebeleid uiteenzet Hij maakt eruit op dat
men "het wel 7eer bont gemaakt (moet) hebben om afgewezen te
worden" 8 1 Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (CDA) wijst, in
navolging van Janmaat, op de negatieve adviezen van de officier
van justitie Ze krijgt de toezegging van de staatssecretaris dat, als
in afwijking van die adviezen toch tot een voordracht wordt
besloten, de motieven van dat besluit in het dossier zullen worden
vermeld 8 2 Dezelfde toezegging wordt later ook aan de CDAfractie in de Tweede Kamer gedaan 8 3 Bij de WD-fractie in de
Tweede Kamer laat Janmaats commotie over het naturahsatie
beleid eveneens sporen achter Bij de parlementaire behandeling
van de Rijkswet op het Nederlanderschap blijkt de W D er uitein
delijk toch niet gelukkig mee te zijn, dat naturalisatie na inwer
kingtreding van de nieuwe wet geheel buiten het parlement om
plaatsvindt Het voorstel van Korthals (WD) om alle ontwerpKoninkhjke Besluiten aan de Kamer voor te leggen, haalt het
echter n i e t M

79 Handelingen Tweede Kamer,
1982-1983.23 juni 1983 ρ 4B42
80 Idem, ρ 4844
81 Zie voor de uiteenzetting van het
beleid Bi/togen Handelingen Eerste
Kamer 1982 1983 17600VI,nr 135a
pp 14-16 en voor de kritiek van
Hei|ne Makkreel Handelingen Eerste
Kamer 1982-1983,10 mei 1983

Het is niet eenvoudig om te bepalen welke invloed Janmaat op
het beleid van de staatssecretaris heeft gehad Janmaat zelf consta
teert na verloop van tijd dat zijn kritiek vruchten begint af te
werpen Het aantal verzoeken dat niet door de beugel kan, is
volgens hem sterk afgenomen sinds hij in de Kamer zit Met
tevredenheid stelt hij vast dat de Volkskrant heeft vermeld dat het
departementale onderzoek bij Justitie twee maal langer duurt sinds
Janmaat kamerlid is Wel verdenkt hij de staatssecretaris ervan de
moeilijke gevallen achter te houden totdat de nieuwe wet van
kracht is en naturalisatie bij Koninklijk Besluit zal plaatsvinden

Staatssecretaris Korte-van Hemel heeft steeds met kracht ont
kend dat Janmaat ook maar enige invloed op het beleid heeft
gehad Of er ook werkelijk geen enkele invloed is geweest, valt te
ρ 658
betwijfelen Het is zeker niet ondenkbaar dat een aantal verzoeken
is aangehouden tot na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
82 Handelingen Eerste Kamer
Ook de staatssecretaris was immers van mening dat ze haar tijd
1982-1983 10 mei 1983 ρ 654 en 17
beter aan andere zaken kon besteden dan te debatteren over de
mei 1983 ρ 678
85
naturalisatie van individuele personen
83 bijlagen Handelingen Tweede Kamer
Eind februari 1985 worden de laatste naturalisaties bij wet
1983-1984 I6947,nr 10, ρ 4 en nr
afgehandeld
Janmaat eindigt, zoals hij in 1982 ook is begonnen
II ρ 6
Hij wenst dat hij geacht wordt tegengestemd te hebben en legt een
84 Zie paragraaf 7 6 van dit hoofdrtuk.
stemverklaring af Van zijn eerdere positievere indruk van het
gevoerde beleid blijkt niets meer over te zijn De fouten die bij het
85 Handelingen Tweede Kamer,
naturahsatiebeleid worden gemaakt, hebben volgens hem "een
1983-1984, I november 1983, ρ 871
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grote ontregelende invloed op on/e samenleving ' ^ Omdat hij
geen enkele hoop op verbetering in de toekomst heeft, verklaart
hi) "voortdurend aan de orde te stellen dat het beleid op dit punt
faliekant verkeerd is Hiervan komt echter weinig terecht, omdat
de beslissing op individuele verzoeken voortaan geheel buiten het
parlement om geschiedt De aandacht van het parlement voor
naturalisatie lijkt voorgoed beperkt tot wetgevings- en beleids
aspecten

De Faciliteitenwet Molukkers
Toen in 1951 ongeveer 12 500 Molukkers in Nederland arriveer
87
den , verkeerden 7owel de Nederlandse overheid als de Moluk
kers zelf in de veronderstelling en de hoop dat hun verblijf van
tijdelijke aard zou zijn Van een overheidsbeleid gericht op de
participatie van Molukkers in de Nederlandse samenleving was
dan ook geen sprake Integendeel, de Molukkers werden aanvan
kelijk geïsoleerd van de Nederlandse samenleving in kampen
ondergebracht Naarmate de tijd verstreek en de realisering van
het RMS-ideaal, het streven naar een zelfstandige Republiek der
Zuid-Molukken, een illusie leek te blijven, werd de tijdelijkheid van
het verblijf als motief voor isolering van de Molukkers een steeds
moeilijker te verdedigen standpunt Nadat de commissie VerweyJonker, ingesteld door minister van Maatschappelijk Werk Klompé
(І956-І96З), er in 1959 voor had gepleit om de Molukkers uit hun
isolement te halen, 88 ging het overheidsteleid zich geleidelijk aan
meer richten op de participatie van Molukkers in de Nederlandse
samenleving

86 Handelingen Tweede Kamer
1984 1985 28 februari 1985 ρ 3653
87 Zie hierover paragraaf 4 2 van
hoofdstuk 4
88 Ambonezen in Nederland Rapport
van de commissie Verwey Jonker Den
Haag, 1959
89 Zie over die toezegging Van
Amersfoort ( 1974 127) en bijlogen
Handelingen Tweede Kamer
1973 1974 12839 nr3 ρ 3
90 Zie Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1974 1975 12839 nr6 ρ 6
91 Zie over deze verhesbepaling De
Haas Engel (1993 294 295 en

254 257)

Begin jaren zeventig werd er alom van uitgegaan dat de meeste
Molukkers zo niet voorgoed, dan toch nog lange tijd in Nederland
zouden blijven Dit betekende voor Klompe, inmiddels minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (1966-1971), dat
naar een verdere inpassing van Molukkers in de Nederlandse
samenleving moest worden gestreefd In maart 1971 deed de
minister de toezegging om ook de rechtspositie van Molukkers te
verbeteren 8 9 Het aantal Molukkers in Nederland was inmiddels tot
ongeveer 30 000 gegroeid Slechts een klein deel, hooguit een
kwart, bezat de Nederlandse nationaliteit 9° Het merendeel van de
Molukkers was echter staatloos geworden ten gevolge van de
Indonesische nationahteitswet van 1958 Evenals de Nederlandse
nationaliteitswet kende de Indonesische wet een bepaling over het
verlies van de nationaliteit na langdurig verblijf in het buitenland
De Indonesische nationaliteit ging verloren na een verblijf van vijf
jaar in het buitenland, tenzij tijdig een verklaring tot behoud van de
nationaliteit werd afgelegd bij de Indonesische diplomatieke verte
genwoordiging 9 1 De meeste Molukkers voelden zich staatsburger
van de RMS en hadden hun Indonesische nationaliteit m 1963, vijf
jaar nadat de wet in werking was getreden, zonder weemoed
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verloren laten gaan Om dezelfde reden wensten velen van hen
ook geen Nederlander worden Het gevolg was dat deze Moluk
kers ook na jaren verblijf in Nederland over een relatief zwakke
rechtspositie beschikten Zo hadden zij geen onaantastbaar ver
blijfsrecht in Nederland, stonden veel overheidsfuncties voor hen
niet open en ondervonden 7ij problemen met het reizen naar het
buitenland Om hieraan een einde te maken, deed minister Klompé in 1971 haar toezegging ter verbetering van hun rechtspositie
Deze toezegging leidt in 1976 tot de 'Faciliteitenwet Molukkers' 92 De wet voorziet in een jundische status, op grond waarvan
Molukkers bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving als
Nederlander worden behandeld zonder dat zij de Nederlandse
nationaliteit bezitten Alleen voor de uitoefening van het kiesrecht
en voor de toelating tot de krijgsmacht blijft het Nederlanderschap
vereist Niettemin is de rechtspositie van Molukkers binnen Nederland zeer sterk geworden Voor het reizen m het buitenland wordt
naast het bestaande vreemdelingenpaspoort een speciaal 'faciliteitenpaspoort' ingevoerd Dit facihteitenpaspoort is een gewoon
Nederlands paspoort waarin de woorden "Nationaliteit Nederlandse" zijn doorgestreept en de passage "wordt als Nederlander
behandeld op grond van de wet van 9 september 1976, Stb 476" is
toegevoegd Met de invoering van dit paspoort verwacht de regering dat de staten die aan Nederlanders vrijstelling van de visumplicht verlenen, ook vrijstelling aan de Molukkers zullen verlenen 9 3
Deze verwachting komt echter niet uit Veel staten blijven na
1976 van de houders van een facihteitenpaspoort een visum
verlangen Bovendien wil een aantal staten geen toestemming tot
binnenkomst verlenen, nu in het paspoort niet uitdrukkelijk is
vermeld dat de terugkeer naar Nederland is gegarandeerd Wat
voor de Molukkers gezien de toegenomen wens om de Molukken
te bezoeken vooral vervelend is, is dat ook Indonesie het facihteitenpaspoort niet erkent en een visum blijft eisen Het verkrijgen
van een visum is allesbehalve een eenvoudige zaak Niet alleen
zijn er doorgaans lange wachttijden mee gemoeid, ook is niet altijd
zeker of het visum uiteindelijk wordt verkregen Staatloze Molukkers worden bovendien alleen tot Indonesie toegelaten, als zij met
een reisgezelschap reizen
Pas in 1991 wordt een oplossing voor deze reisproblemen
gevonden Begin jaren tachtig was de Nederlandse regering al van
plan geweest om Molukkers een gewoon Nederlands paspoort te
verstrekken Ze kwam hier echter van terug toen de Indonesische
93 Sjtogen Handelingen Tweede Kamer,
regering dreigde voor alle Nederlanders een visumplicht in te
1973-1974 12839 nr3,p 3
voeren In 1988 diende de regering vervolgens een wetsontwerp
in dat slechts een deel van de problemen oploste In het paspoort
94 Wi|ziging van de wet betreffende
de positie van Molukkers bijlagen
van staatloze Molukkers zou worden aangetekend dat de mogeHandelingen Tweede Kamer,
lijkheid van terugkeer tot Nederland te allen tijde zou zijn verze1987-1988.20524, nrs 1-3
kerd 9 4 Nadat in de vaste commissie voor Justitie van de Tweede
Kamer stevige kritiek werd geuit op het voorstel,95 hulde de
95 bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
regering zich opnieuw in stilzwijgen Pas toen de commissie in
1987-1988,20524 nr 4
П Wet betreffende de positie van
Molukkers Staatsblad 1976 468
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1991 met een plenaire behandeling dreigde als de regering niet
96
binnen een maand de behandeling voortzette, ging de regering
overstag Mede door toedoen van Lilipaly, het Molukse TweedeKamerlid voor de PvdA, was de regering alsnog bereid de Facihteitenwet zodanig te wijzigen dat staatloze Molukkers een gewoon
Nederlands paspoort konden verkrijgen 9 7 Zij werden "Nederlan
ders in de zin van de Paspoortwet" 9 Я Hiermee wilde de regering
zich enerzijds indekken tegen het verwijt dat Nederland paspoor
ten afgeeft aan personen die geen Nederlander zi|n, anderzijds tot
uiting brengen dat zij geen Nederlanders m de zin van de Rijkswet
op het Nederlanderschap zijn Juridisch is het een wat gekunstelde
constructie, maar voor de Molukkers is het een praktische oplos
sing De reisproblemen lijken van de baan te zijn

Nederlanderschap e n het minderhedenbeleid
In 1979 publiceert de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR) een rapport over het verblijf van 'etnische minder
heden' in Nederland " Het belang van het rapport ligt vooral in de
erkenning dat een groot deel van de immigranten, die zich voor
namelijk in de jaren zestig en zeventig in Nederland hebben
gevestigd, niet tijdelijk maar permanent in Nederland zullen ver
blijven Met deze erkenning spreekt de WRR zich uit voor een
grotere politieke verantwoordelijkheid van de overheid voor 'etni
sche minderheden' die een relatief zwakke maatschappelijke posi
tie in Nederland innemen De politieke aanvaarding van die
verantwoordelijkheid resulteert in 1983 in de Mmderhedennota 10°
In de Mmderhedennota worden de lijnen uitgestippeld van het
beleid dat de regering ten aanzien van 'etnische minderheden' wil
gaan voeren Het minderhedenbeleid, zoals het spoedig gaat
heten, heeft betrekking op Molukkers, ingezetenen van Surinaam
se en Antilliaanse herkomst, legaal hier verblijvende buitenlandse
werknemers en hun gezinsleden uit Mediterrane landen (inclusief
Kaap-Verdie), buitenlandse zigeuners, vluchtelingen en woon
wagenbewoners 1 0 1 De hoofddoelstelling van het minderheden
beleid is volgens de nota de totstandbrenging van een samen
96 bijlagen Handelingen Tweede Kamer leving, waarin de in Nederland verblijvende leden van minder
heidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige
1987-1988 20524 nr4
plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben
97 Wet van 4 december 1991.
Staatsblad, I99t,nr 672

98 Zie het nieuwe artikel I lid 3 van
de Faciliteitenwet Molukkers
99 WRR (1979)
100 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982-1983, 16102 nr 21

101 ldem,p 10

De regering is met de WRR van mening dat een zwakke
rechtspositie het voeren van een actief minderhedenbeleid be
moeilijkt Ze vindt het onaanvaardbaar dat Nederland na een reeks
van jaren nog grote groepen ingezetenen zou omvatten, waarvan
de rechtspositie in vergelijking met Nederlanders sterk zou achter
blijven De regering geeft twee wegen aan waarlangs de verschil
len in rechtspositie tussen Nederlanders en vreemdelingen kunnen
worden verkleind Op de eerste plaats wijst ze op de verlening van
het Nederlanderschap BIJ een restrictief toelatingsbeleid zoals het
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Nederlandse is volgens de regering een ruimhartig naturahsatiebeleid nodig In dit verband onderschrijft de regering de stelling
van de WRR dat het ook vanuit de samenleving als geheel de
voorkeur verdient, dat zo weinig mogelijk personen die permanent in Nederland zullen wonen, de status van vreemdeling
behouden Op de tweede plaats wil de regering het onderscheid
tussen Nederlanders en met-Nederlanders in wet- en regelgeving
terugdringen waar het onderscheid niet berust op een rechtvaardigingsgrond 102
Beide wegen zi|n door de regering tussen 1983 en 1992 ook
daadwerkelijk bewandeld Diverse maatregelen hebben ertoe geleid dat de rechtspositie van langdurig en legaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen 7eer sterk is geworden Zo beschikten
velen van hen m 1992 over een praktisch onaantastbaar verblijfsrecht in Nederland Hiernaast zijn legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in 1991 in de Algemene Bijstandwet
gelijkgesteld met Nederlanders Ook hebben vreemdelingen die
vijf jaar legaal in Nederland verblijven, sinds 1986 actief en passief
kiesrecht voor de gemeenteraad Ten slotte is het aantal overheidsfuncties waarvoor het Nederlanderschap is vereist, in 1988 sterk
teruggedrongen 103 Het grootste verschil in rechtspositie tussen
Nederlanders en vreemdelingen ligt op het internationale vlak
Een belangrijk voorbeeld vormt het vrij verkeer van werknemers
in Europa Dit vrij verkeer komt vooralsnog alleen toe aan personen die de nationaliteit van één of meerdere lidstaten van de EG
bezitten De in de EG gevestigde 'derde-landers' vallen wat dit
betreft tot nu toe buiten de boot
In de volgende paragrafen zal blijken dat het minderhedenbeleid ook grote invloed heeft gehad op de totstandkoming van
de nieuwe nationahteitswet en op het naturahsatiebeleid

Een nieuwe nationaliteitswet:
de Rijkswet o p het Nederlanderschap (1985)
102 Idem pp 91 -94 Zie voor de
verschillen in rechtspositie tussen
Nederlanders en vreemdelingen
BeuneenHessels(l983)
103 Zie Jansen (1993 504) voor een
uitgebreidere opsomming van
versterkingen van de rechtspositie van
vreemdelingen sinds het verschijnen
van de Mindertiedennota in 1983
104 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1976-1977 14319 nr I
105 Rijkswet van 19 december 1984
Staatsblad, 1984 nr628

7 1

INLEIDING

Kort nadat de nationaliteitswet van 1892 in 1976 de laatste wijziging
heeft ondergaan, verschijnt het voorontwerp van een nieuwe nationaliteitswet 1(M Het voorontwerp wordt behalve aan de Tweede
Kamer aan diverse staatscommissies, adviesraden en belangengroeperingen voorgelegd Als zij hun advies hebben uitgebracht,
dient de regering in 1981 het definitieve wetsontwerp in Er volgt
een uitvoerige behandeling in het parlement Op 19 december
1984, bijna twintig jaar na de eerste plannen, wordt de oude wet
van 1892 vervangen door de Rijkswet op het Nederlanderschap 105
Tegelijkertijd worden drie verdragen goedgekeurd, het Verdrag van
Straatsburg uit 1963 ter beperking van meervoudige nationaliteit en
de Verdragen van New York en Bern uit 1961 en 1973 ter
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beperking van staatloosheid Op 1 januari 1985 treedt de nieuwe
nationaliteitswet in werking
In de volgende paragrafen wordt uitgebreid stilgestaan bi) het
belang van de nieuwe wet voor de verkrijging van het Nederlan
derschap door vreemdelingen Eerst wordt echter aandacht be
steed aan de visies op het Nederlanderschap, zoals die gedurende
de parlementaire behandeling van de wet kenbaar zijn gemaakt
72

VISIES OP HFT NEDERLANDERSCHAP

Tijdens de parlementaire behandeling van de Rijkswet op het
Nederlanderschap is uitvoerig gesproken over wat werd genoemd
de waarde en betekenis die in de huidige tijd aan de Nederlandse
nationaliteit wordt toegekend Nooit eerder was hierover in het
parlement zo expliciet van gedachten gewisseld
De discussie komt op gang als de GPV-rractie verklaart in de
memorie van toelichting een visie van de regering op het Neder
landerschap te hebben gemist
"Zij had het echter als een gemis ervaren, dat m de
memorie van toelichting niet uitdrukkelijk wordt ingegaan
op het wezen van het Nederlanderschap Wel wordt gecon
stateerd, dat naturalisatie wordt ontdaan van achterhaalde
opvattingen over de nationaliteit (blz 14), maar wat de
opvattingen van de Regering over de nationaliteit naar
huidige inzichten zijn komt niet aan de orde Aan het
Nederlanderschap zijn tal van rechtsgevolgen verbonden,
er worden eisen gesteld aan hen die het Nederlanderschap
begeren of bezitten, maar met welke rechtsgrond deze
eisen worden gesteld is minder duidelijk De G Ρ V -fractie
zou het op pnjs stellen als de Regering alsnog zou willen
ingaan op de betekenis en waarde die in deze tijd aan de
Nederlandse nationaliteit moet worden toegekend Tegen
die achtergrond zal de discussie over de eisen die aan het
verkrijgen of behouden van het Nederlanderschap moeten
worden gesteld kunnen worden verhelderd " , 0 6

106 Bijlogen Handelingen Tweede
Kamer 1981 1982 16947 nr6 ρ 7
107 Handelingen Eerste Kamer
1982 1983 10 mei 1983 ρ 653

Een half jaar later wordt ook in de Ferste Kamer om een visie op
het Nederlanderschap gevraagd Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn (CDA), die blijkbaar is geïnspireerd door de opmerkingen
van de GPV-fractie in de Tweede Kamer, mist een algemene visie
van de regering op het nationahteitsrecht, een filosofie over de
vraag welke betekenis in de moderne tijd aan het Nederlanderschap wordt toegekend 107 Ook volgens haar is een dergelijke
visie onontbeerlijk om de criteria voor de verkrijging van het
Nederlanderschap te kunnen beoordelen Zo η visie werd volgens
Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn in 1976 uitstekend ver
woord door oud-minister en Ferste-Kamerhd Polak (WD) Polak
reageerde bij de behandeling van de laatste wijziging van de
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nationaliteitswet van 1892 op de vraag van de PSP-fractie in de
Tweede Kamer waarom naturalisatie "met zoveel riten" (ingewikkelde procedure, beslissing door de wetgever en hoge leges) werd
omringd' Vloeide dit, zo vroeg deze fractie 7ich af, niet voort uit
"een antiek aandoend nationalisme in de trant van 'Het is een Eer
om Nederlander te zijn' en 'Je moet er wat voor over hebben om
bi) Ons te mogen horen''"10H Polak 7ei hierover
"Het is misschien ook wel waar, dat men tot mijn verdwijnende generatie moet behoren - moet hebben meegemaakt dat het voortbestaan van Nederland, onder de voet
gelopen als het was, werd bedreigd en aan velen het
Nederlanderschap werd ontzegd - om de waarde en de
betekenis van de Nederlandse nationaliteit te ervaren en te
begrijpen
Ik geef ook toe dat, als elke liefde, vaderlandsliefde niet
volledig rationeel is te verklaren, maar deze liefde is wel
degelijk zeer echt en reëel Als elke goede liefde is ook
deze een bron van inspiratie en kracht Van hen, die
Nederlander willen worden, mag men niet te veel verlangen, maar wel iets van het gevoel, dat men 'erbij wil
horen', deel wil hebben aan de tradities van het land Men
moet het verlangen hebben, iets te begrijpen van het
geestesmerk van zijn bevolking " 109
Wie volgens Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn als Polak
tegen het Nederlanderschap aankijkt, zal volgens haar zeker ande
re criteria voor de verkrijging van het Nederlanderschap stellen
dan iemand met "overspannen nationaliteitsgevoelens", maar ook
dan iemand "die een nationaliteit volstrekt onbelangrijk vindt, die
ervan uitgaat dat je van nationaliteit kunt wisselen zoals je van
baan wisselt" n 0 Daarom acht ook zij het noodzakelijk dat de
regering in het belang van de behandeling van de nieuwe natio
naliteitswet haar visie op het Nederlanderschap weergeeft
In de memone van antwoord verklaart staatssecretaris Korte-van
Hemel zich in de visie van Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
en Polak te kunnen vinden Ook de staatssecretaris wijst een puur
juridische opvatting van nationaliteit af
108 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1973-1974 I2837,nr4,p I
109 Handelingen Eerste Kamer
1975-1976 7 september 1976
ρ 1258 en Handelingen Eerste Kamer
1982-1983 10 mei 1983 ρ 654
110 Handelingen Eerste Kamer,
1982-1983 10 mei 1983 ρ 654
111 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982-1983. 16947 nr 7. ρ I

"De waarde van het Nederlanderschap gaat niet op m het
totaal der daaraan verbonden rechten Het Nederlander
schap houdt ook een we7enhjke verbondenheid met de
Nederlandse samenleving in, een reële band met het land
en zijn bevolking Juist op grond daarvan zijn aan het
Nederlanderschap naast publieke rechten ook publieke
(gemeenschaps-)plichten verbonden " l n
De stelling dat voor het Nederlanderschap een 'reële band' of een
'wezenlijke verbondenheid' met de Nederlandse samenleving nodig
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is, staat in het parlement eigenlijk nauwelijks ter discussie. In feite
wordt in alle voorstellen en amendementen, van welke politieke
partij ook afkomstig, het Nederlanderschap gereserveerd voor
personen die een zekere band met Nederland (of de Nederlandse
Antillen) hebben. Verschil van mening bestaat wel over de vraag,
wanneer die band voldoende sterk is om het Nederlanderschap te
verlenen en te kunnen verkrijgen. Over die vraag gaat dan ook in
wezen de discussie.
Aan de ene kant zijn er parlementariërs die vinden dat door het
langdurig verblijf in Nederland automatisch een reële band met de
Nederlandse samenleving ontstaat Voor hen is de band die door
het langdurig verblijf ontstaat voldoende om het Nederlanderschap op verzoek toe te kennen Zij hechten grote waarde aan de
opvatting uit de Minderhedennota dat het ook vanuit de samenleving als geheel de voorkeur verdient dat zo weinig mogelijk
personen die permanent in Nederland wonen, de status van
vreemdeling behouden Deze parlementariërs redeneren primair
vanuit het gelijkheidsideaal ZIJ zien de verlening van het Nederlanderschap vooral als een middel om de ongelijke rechtspositie
tussen Nederlanders en langdurig in Nederland wonende vreemdelingen op te heffen teneinde de integratie van vreemdelingen te
vergroten Deze visie op het Nederlanderschap wordt vooral
vertolkt door de kleine linkse partijen, de CPN, de PSP en de PPR
(Politieke Partij Radikalen)

112 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer Ι9Θ2-1983.16947, пгб.р 2

Aan de andere kant staan parlementariërs die een dergelijke
visie op het Nederlanderschap veel te instrumenteel vinden Het
CDA, de W D en de kleine confessionele partijen - het GPV, de
RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en de SGP (Staatkundig
Gereformeerde Partij) - verlangen, evenals Polak, voor de verkrijging van het Nederlanderschap een emotionele band met Nederland en de Nederlandse bevolking De CDA-fractie in de Tweede
Kamer is van mening dat iemand die Nederlander wil worden
enige affiniteit met de samenleving moet hebben 112 Leerling
(RPF) wijst op gevoelens van trots 113 en het Eerste-Kamerhd
Burkens (WD) spreekt van lotsverbondenheid met de Nederlandse gemeenschap n4 Voor hen dienen de criteria voor het
Nederlanderschap niet primair getoetst te worden aan de vraag of
die de ongelijke rechtspositie tussen Nederlanders en permanent
of langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen opheft,
maar aan de vraag of de betrokkene zich ook daadwerkelijk
emotioneel betrokken voelt bij de Nederlandse samenleving De
'inburgeringseis' is in hun ogen een essentiële voorwaarde voor
naturalisatie
Deze parlementariërs redeneren primair vanuit het ideaal van

113 Uitgebreide Commissievergadering,de natiestaat Zij vereisen voor het Nederlanderschap een emotioI9B3-I984,12 december I983.nr38,
nele betrokkenheid, omdat alleen van loyale en emotioneel beΡ 31
trokken personen kan worden verwacht dat zij zich zullen willen
114 Handelingen Eerste Komer,
1984-1985,6 november 1984, ρ 74

inzetten voor Nederland en de Nederlandse bevolking Schutte
(GPV) bedoelt in feite hetzelfde, als hij zegt dat de keuze voor
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Nederland bi) naturalisatie betekent dat de betrokkene samen
met andere Nederlanders wil werken aan een goede ontplooiing
I15
van de Nederlandse samenleving
Volgens Burkens is de ver
eiste verbondenheid met de Nederlandse samenleving een vorm
van solidariteit met hetgeen Nederland in zijn ontwikkelings
geschiedenis is geworden en tegelijkertijd een solidariteit om er
gezamenlijk in de toekomst het beste van te maken De op de
toekomst georiënteerde verbondenheid wil, aldus Burkens, zeggen dat gezamenlijk gestalte wordt gegeven aan de Nederlandse
samenleving en daarvoor ook verantwoordelijkheid wordt aan11й
vaard
Staatssecretaris Korte-van Hemel kan zich goed vin
den in deze opvatting Volgens haar aanvaardt iedereen die op
verzoek het Nederlanderschap verkrijgt, verantwoordelijkheid
voor het welzijn van de Nederlandse of Nederlands-Antilliaanse
ш
samenleving

115 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984,20 maart I984.p 3866
116 Handelingen Eerste Kamer,
1984-1985.6 november 1984, ρ 76
117 Handelingen Eerste Kamer,
1984-1985 4 december 1984, ρ 281
118 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984,20 maart 1984. ρ 3869
119 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984,28 maart 1984, ρ 4074
120 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984.27 maart 1984, ρ 4020
121 Handelingen Eerste Kamer,
1984-Ι9Θ5,6 november 1984, ρ 76
122 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984,20 maart 1984, ρ 3881

Vrijwel alle parlementariërs die tijdens behandeling van de
Rijkswet op het Nederlanderschap primair redeneren vanuit het
ideaal van de natiestaat, doen dit steeds met de nodige omzichtigheid Ze willen elke indruk wegnemen dat zij er een extreem
nationalistische visie op het Nederlanderschap op na houden Zo
merkt Leerling tijdens de plenaire behandeling op dat voor "nationalisme en zeker verheerlijking daarvan" geen plaats meer is. 118
Hij vindt het in dit verband een goede zaak dat de bombastische
taal die in oude liederen als 'Wien Neerlandsch bloed in d'adren
vloeit' en 'Hollands vlag, je bent mijn glorie' voorkomt, tegenwoordig niet meer wordt gebruikt Ook staatssecretaris Korte-van
Hemel wijst er uitdrukkelijk op dat het vereiste van verbondenheid
met de Nederlandse samenleving niets met gevoelens van superioriteit te maken heeft 119 De gedachte van een nationaal chauvinisme of het gevoel van uitverkorenheid is volgens haar niet in het
wetsvoorstel terug te vinden 120 Overigens heeft een gevoel van
uitverkorenheid, aldus de staatssecretaris, ook in het verleden
nooit veel weerklank in Nederland gevonden Iets dergelijks bedoelt Burkens waarschijnlijk ook, als hij in de Eerste Kamer
opmerkt dat Nederlanders geen "nationale ideologie" bezitten ш
Deze uitlatingen van de betreffende parlementariërs moeten waarschijnlijk mede tegen de achtergrond van het kamerlidmaatschap
van Janmaat worden gezien ZIJ willen zich distantieren van de
extreem-nationalistische opvattingen van Janmaats Centrumpartij
Janmaat heeft geen goed woord over voor de nieuwe wet op het
Nederlanderschap, omdat die naar zijn mening afrekent met "tradities als de nationale staat" 122
Hierna zal blijken dat beide bovengenoemde politieke idealen
en visies op het Nederlanderschap zich vooral bij de discussie over
de verlening van het Nederlanderschap door naturalisatie manifesteren Tevens zal blijken dat het bij deze idealen en visies niet om
onverenigbare uitersten gaat Vooral de fracties van de PvdA en
D'66 nemen in de discussie een tussenpositie in Aan de ene kant
hechten zij veel waarde aan de verlening van Nederlanderschap als
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instalment van het minderhedenbeleid, aan de andere kant vinden
zij ook dat niet voorbij mag worden gegaan aan de emotionele
kant van het Nederlanderschap
7 3

VFRKRIJGING VAN RECHTSWEGE
BFHOUD VAN DF DFRDE-GENERATIEBEPAUNG

Als het ontwerp voor de nieuwe nationahteitswet in 1981 wordt
ingediend, blijkt de automatische verkrijging van het Nederlander
schap voor de derde generatie (in Nederland geboren kinderen
van vreemdelingen die ook zelf in Nederland 7ijn geboren) te zijn
vervallen In de memorie van toelichting beargumenteert de rege
ring het schrappen van de derde-generatiebepaling als volgt
"De gedachte dat het enkele feit van geboorte in een land
zodanige binding met dat land geeft dat daaraan het bezit
van de nationaliteit moet worden verbonden, gaat in de
huidige samenleving niet meer op Indien vreemdelingen
lang in Nederland wonen en zich opgenomen voelen in
die samenleving zullen zij als regel naturalisatie vragen,
waardoor veelal de vreemde nationaliteit verloren gaat
Vragen zij geen naturalisatie dan gevoelen zij zich kennelijk
onvoldoende verbonden met Nederland of hebben zij het
voornemen terug te keren naar hun oorspronkelijk vader
land In ieder geval lijkt het meer met de huidige opvattin
gen in overeenstemming te zijn de beslissing of men al of
niet Nederlander wil zijn, over te laten aan het persoonlijke
inzicht en niet door een wettelijke bepaling de Nederland
se nationaliteit van rechtswege te doen verwerven, ook
door hen die er geen behoefte aan hebben " 1 2 3

123 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1981 I6947nr3 ρ I I
124 Zie paragraaf 5 van hoofdstuk 4

De regering kijkt in 1981 geheel anders tegen de derde generatie
aan dan in 1953, toen de bepaling in de wet kwam In 1953 was
de regering van mening dat het bij de derde generatie om perso
nen gaat die feitelijk Nederlands 7ijn en in geen enkel opzicht van
andere Nederlanders zijn te onderscheiden Op grond van dit
'feitelijk Nederlanderschap' dienden zij ook juridisch het Nederlan
derschap te verkrijgen Dit werd zo belangrijk geacht dat de
toename van het aantal gevallen van dubbele nationaliteit op de
koop toe werd genomen 1 2 4
In 1981 is de regering daarentegen van mening dat geboorte in
Nederland in twee opeenvolgende generaties geen garantie in
houdt voor een 'reële band met Nederland' Hierdoor ontbreekt de
grondslag voor de automatische verlening van het Nederlanderschap en is er geen reden dubbele nationaliteit toe te staan Bovendien is de regering van mening dat het Nederlanderschap aan de
derde generatie niet moet worden opgedrongen Het voorstel van
de regering is in feite een terugkeer naar de situatie die bij de
invoering van de nationahteitswet van 1892 ontstond Ook toen
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kon de derde generatie, met uitzondering van staatlo7e kinderen,
alleen door naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgen
Als ruim twee jaar later de memorie van antwoord verschijnt,
blijkt de regering echter van standpunt te 7ijn veranderd Staats
secretaris Korte van Hemel schrijft
'Bij nadere overweging, mede in het licht van de van
verschillende zijden op het voorstel uitgebrachte kritiek,
meen ik dat het ter versterking van de rechtspositie van
bedoelde vreemdelingen [de derde generatie, F H ] aan
beveling verdient, het beginsel waarvan de bestaande
wetsbepaling uitgaat toch in het wetsontwerp te introdu
ceren Het gaat voornamelijk om tot minderheidsgroepe
ringen behorende kinderen, voor wie uit een oogpunt van
inburgering in de Nederlandse of Nederlands-Antilhaanse
samenleving geen enkel beletsel voor de verkrijging van
het Nederlanderschap zal bestaan Men kan dus zeggen dat
zij in beginsel een aanspraak op de Nederlandse nationali
125
teit hebben '

125 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982 Ι9Θ3 16947 nr 7 ρ 8

De koerswijziging houdt nauw verband met de Minderhedennota
die een maand later verschijnt In het ontwerp van de Minder
hedennota en de memorie van toelichting bij de nieuwe wet op
het Nederlanderschap, beide uit 1981, werd nog met geen woord
gerept over de betekenis die verlening van het Nederlanderschap
voor het minderhedenbeleid zou kunnen hebben In 1983 ligt dit
heel anders In de Minderhedennota noemt de regering de nieuwe
wet op het Nederlanderschap ' van bijzondere betekenis voor het
minderhedenbeleid 12tì Verlening van het Nederlanderschap wordt
als een belangnjk instrument gezien om de rechtspositie van
minderheden te versterken Omdat het schrappen van de derdegeneratiebepaling niet te verenigen is met deze beleidsopvatting,
komt de regering van haar standpunt terug

De regering gaat niet zover dat ZIJ de bestaande derde-generatiebepaling ongewijzigd overneemt In plaats van een automatische verlening bij geboorte wordt de derde generatie een optierecht toegekend, dat bij het bereiken van de meerderjarigheid, of
127 Zie artikel 6 in de nota van
eerder door de ouders, kan worden uitgeoefend 127 Ze wil het
wi|zigmg Bijlagen Handelingen Tweede
Nederlanderschap niet opdringen aan personen die er geen beKamer 1982 1983 16947 nr 8 ρ I
hoefte aan hebben De regering zegt daarbij vooral te denken aan
128 Bijlagen Handelingen Tweede
Molukkers die het Nederlanderschap afwijzen, omdat zij zich als
Kamer 1983 1984 I6947nr II ρ 8
staatsburgers van de RMb beschouwen 1 2 й
Zie ook paragraaf 4 van dit hoofdstuk
De Tweede Kamer is echter van mening dat de derde-genera129 Uitgebreide Comm/ssieve/godenng
tiebepaling niet moet worden gewijzigd vanwege een steeds
1983 1984 12december 1983 nr38
kleiner wordende groep Molukkers die zich om principiële redep. 4 en Bijlagen Handelingen Tweede nen tegen het Nederlanderschap verzet Bovendien vinden de
Kamer 1983 1984 16947 nr 26
meeste fracties dat de argumenten van de regering uit 1953 nog
niets van hun waarde hebben verloren 129 Volgens het CDA zijn
130 Bijlagen Handelingen Tweede
kinderen van de derde generatie ' feitelijk Nederlanders" 13° Ook
Kamer 1983 1984 16947 nr 10 ρ 6
126 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982 1983 16102 nr2l ρ 92
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131

Haas-Berger meent dat het "gewoon Nederlandse kindjes"
7ijn
Hiernaast wordt nog een praktisch argument genoemd Door
automatische verlening van het Nederlanderschap wordt de no
dige administratieve rompslomp vermeden
Staatssecretaris Korte-van Hemel is echter niet te overtuigen,
ook niet nadat enkele amendementen voor het behoud van de
derde-generatiebepaling zijn ingediend 1 3 2 Ze houdt vast aan een
vrije keuze voor de betrokkenen Er rest de Tweede Kamer
131 Uitgebreide Commissievergadering uiteindelijk niets anders dan zelf het heft in handen te nemen Het
amendement van Van den Toorn en Korthals wordt met grote
12 december 1983 Ι9Θ3 1984 nr38
p7
meerderheid aangenomen 1 3 3 De derde-generatiebepaling blijft
behouden 1 3 4
132 Zie de amendementen van Van Es
(PSP) Korthals (WD) Van den Toom
(CDA) en Korthals en van

Haas Berger (PvdA) bijlagen
Handelingen Tweede Kamer
1983 1984 16947 nrs 26 32
36 en 39
133 Vreemd is dat naast de SGP RPF
GPV ook de PvdA tegenstemde Deze
PvdA partij heeft tijdens de
parlementaire behandeling steeds
voor het behoud van de
derde generatiebepaling gepleit
Haas Berger diende hiertoe zelfs een
amendement in
134 Artikel 3 lid 3 van de Rijkswet op
het Nederlanderschap Nederlander is
het kind van een ten tijde van zijn
geboorte in Nederland of in de
Nederlandse Antillen wonende vader
of moeder die zelf geboren is uit een
in één van die landen wonende
moeder
135 Artikel 3 lid I van de Rijkswet op
het Nederlanderschap Nederlander is
het kind waarvan ten tijde van zijn
geboorte de vader of de moeder
Nederlander is alsmede het kind van
een Nederlander die voordien is
overleden
136 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1981 16947 nr3 ρ 7
137 Zie artikel 27 van de Ri|kswet op
het Nederlanderschap

7 4

VERKRIJGING VAN RECHTSWEGE
KINDEREN UIT EEN GFMENGD HUWFLIJK

In de nationahteitswet van 1892 had het afstammingsbeginsel
voornamelijk een patn-hneair karakter Een kind ontleende het
Nederlanderschap in beginsel aan de vader en niet aan de moeder
Dit had onder meer tot gevolg dat een kind van een Nederlandse
vader en een buitenlandse moeder wel Nederlander werd, maar
een kind van een buitenlandse vader en een Nederlandse moeder
niet Alleen als de vader staatloos was, kreeg het kind bij geboorte
het Nederlanderschap van de moeder
In de Rijkswet op het Nederlanderschap is de positie van man
en vrouw gelijkgesteld Dit betekent onder meer dat een kind
voortaan Nederlander is op grond van het Nederlanderschap van
vader of moeder 135 Kinderen uit een gemengd huwelijk van een
buitenlandse man en een Nederlandse vrouw krijgen voortaan van
rechtswege het Nederlanderschap bij geboorte Het aantal geval
len van dubbele nationaliteit neemt hierdoor aanmerkelijk toe Het
kind zal immers in de meeste gevallen ook de nationaliteit van de
vader verkrijgen Het "beginsel van de gelijkheid der geslachten"
is voor de regering in 1985 echter zo belangrijk dat ze de toe
name van het aantal gevallen van dubbele nationaliteit op de koop
toe neemt 1 3 6
De nieuwe afstammingsbepaling geldt alleen voor kinderen die
na 1 januari 1985 worden geboren Aan de kinderen van Neder
landse vrouwen die voor 1985 zijn geboren en nog geen 21 jaar
oud zijn, wordt in een speciale overgangsbepaling een optierecht
op het Nederlanderschap toegekend Dit optierecht kan geduren
de drie jaar, van 1 januari 1985 tot 1 januari 1988, worden uit
geoefend door de betrokkene zelf of, in geval van minderjarig
heid, door de moeder 1 3 7 Hierna zal nog blijken dat veel Neder
landse vrouwen van dit optierecht gebruik hebben gemaakt
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7 5

VFRKRIJGING DOOR OPTIF
EEN NIEUWE MOGELIJKHFID VOOR DF TWEEDE GFNERATIF

Hiervoor bleek dat de regering in 1983 onder invloed van het min
derhedenbeleid een voorstel introduceerde om de derde generatie
een optierecht voor het Nederlanderschap te verlenen Een paar
maanden later stelt de regering voor ook aan de tweede generatie
een optierecht te verlenen Voor de tweede generatie stond sinds
1976 de mogelijkheid van naturalisatie bij ministeriele beschikking
open Staatssecretaris Korte-van Hemel meent dat ook de tweede
generatie door optie Nederlander moet kunnen worden, omdat in
Nederland geboren kinderen van vreemdelingen die geruime tijd
in Nederland hebben verbleven, "op één lijn gesteld kunnen
worden met kinderen van ouders die evenals hun ouders hier zijn
geboren ' 138 Wederom vormt het minderhedenbeleid, of specifieker de politieke wens om de rechtspositie van langdung in
Nederland verblijvende vreemdelingen te versterken, een belangrijke reden voor de wijziging van het standpunt van de regering
138 Bi/togen Handelingen Tweede
Kamer 1983-1984 16947 nr II ρ 12
139 Artikel 6 lid I onder a van de
Rijkswet op het Nederlanderschap
Door het afleggen van een daartoe
strekkende verklaring verkrijgt het
Nederlanderschap de meerderjarige
vreemdeling die in Nederland
onderscheidenlijk de Nederlandse
Antillen is geboren en aldaar sedert
zijn geboorte woonplaats of werkelijk
verblijf heeft mits hij de leeftijd van 25
jaar nog niet heeft bereikt
140 Zie artikel I onder d van de
nationaliteitswet van 1892
141 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982 1983 16947 nr7 pp В
en 17
142 Zie ook Breukelaar (1985 470)
en Heijs ( 1989 730 731 ) Het feit dat
een aantal kinderen van zigeuners op
grond van artikel I onder d van de
nationaliteitswet van 1892 bij
geboorte automatisch de
Nederlandse nationaliteit verkreeg
was de administrateur voor de
grensbewaking en de
vreemdelingendienst Van der Minne al
in de jaren twintig een doorn in het
oog Zie hierover Lucassen ( 1990
175 176)

De toekenning van het optierecht aan de tweede generatie
wordt door de Tweede Kamer positief ontvangen Veel discussie
vindt hierover dan ook niet plaats Naast het behoud van de
derde-generatiebepaling komt er een optierecht voor de tweede
generatie 139 Degene die door optie het Nederlanderschap verkrijgt, behoeft geen afstand te doen van zijn oorspronkelijke
nationaliteit Het optierecht kan tussen het achttiende en vijfentwintigste jaar worden uitgeoefend Alleen bij staatloze kinderen
kan al na drie jaar na de geboorte worden geopteerd door de
wettelijke vertegenwoordigers Voor sommige van deze staatloze
kinderen betekent de toekenning van een optierecht overigens
een achteruitgang Op grond van de nationaliteitswet van 1892
kregen met-erkende onwettige kinderen bij geboorte in het Koninkrijk van rechtswege het Nederlanderschap als zij anders staatloos zouden zijn 1<0 De belangrijkste reden voor deze wi|7iging is
dat met de automatische verlening van het Nederlanderschap bij
geboorte de vreemdelingenwetgeving zou kunnen worden doorkruist De regering wil voorkomen 'dat - al dan niet rondtrekkende - vreemdelingen zonder vaststelbare nationaliteit aan wie
vestiging in het Koninkrijk niet kan worden toegestaan, zich hier
een plaats veroveren door de geboorte van hun kind in het
Koninkrijk te doen plaatshebben" 141 De bestrijding van staatloosheid moet hier wijken voor de wens om zigeuners uit Nederland
te weren 142
Enkele fracties in de Tweede Kamer pleiten er tijdens de parlementaire behandeling van de wet voor ook aan kinderen die in
het kader van de gezinshereniging op jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen, een optierecht toe te kennen Wessel-Tuinstra
(D 66) pleit voor toekenning van een optierecht bij tien jaar verblijf
in Nederland en Van Es (PSP) bij negen jaar Haas-Berger
(PvdA) wil het optierecht verlenen als er sprake is van drie jaar

Liberalere regels en procedures

189

onafgebroken verblijf voor de uitoefening van het optierecht of
143
negen jaar in totaal
Bij alle drie de amendementen is het
achterliggende motief hetzelfde Er is volgens de indieners geen
goede reden om een in Nederland geboren kind van buitenlandse
ouders anders te behandelen dan een kind dat op jeugdige leeftijd
in het kader van de gezinshereniging naar Nederland is gekomen
Beide kinderen groeien in Nederland op, gaan in Nederland naar
school en voelen 7ich in Nederland thuis Beide kinderen zijn met
andere woorden in Nederland 'ingeburgerd of getogen'
Staatssecretaris Korte-van Hemel ziet echter niets in een nog
verdergaande uitbreiding van het optierecht De kern van haar
kritiek heeft betrekking op het criterium van getogen zijn Ze vindt
het een "ongewis criterium", "een niet te hanteren begrip" dat niet
144
in de nieuwe nationahteitswet moet worden binnengehaald De
staatssecretaris heeft ernstige bezwaren om "een juridisch begrip
145
in te voeren als getogen zijn'" Ze wil daarom vasthouden aan
het geboortecriterium en voelt zich daarbij gesterkt door de Raad
voor het Jeugdbeleid die in een advies heeft gesteld dat "de
eenduidigheid van een objektief criterium, de geboorte, dient te
prevaleren boven de mogelijke rechtsongelijkheid op dit punt" 1 4 6
Met name Haas-Berger en Van Es proberen de staatssecretaris
ervan te overtuigen dat ze er een vreemde redenering op na
h o u d t 1 4 7 Ze verwijten de staatssecretaris dat ze de indruk wekt
alsof het criterium van 'getogen zijn' zelf in de wet zou worden
geïntroduceerd Dit is in geen van de amendementen het geval
Steeds wordt het criterium juridisch geobjectiveerd door te spre143 Zie de amendementen van
ken van drie, negen of tien jaar verblijf in Nederland De kritiek
Wessel Tuinstra. Van Es en
van de staatssecretaris bevreemdt Haas-Berger en Van Es te meer,
Haas-Berger Bjtogen Handelingen
Tweede Kamer 1983-1984 16947 nrs nu de regering ook zelf gebruik maakt van dergelijke termijnen
16 28 en 40
Naturalisatie is gebonden aan vijf jaar verblijf in Nederland Het
optierecht van de tweede generatie kan slechts worden uitgeoe144 Uitgebreide Commissievergadering
fend, als de betrokkene na zijn geboorte in Nederland ook gedu1983 1984 12 december 1983 nr38
rende zijn minderjarige leeftijd in Nederland heeft verbleven Ook
pp 6 9 en 18
in deze voorstellen van de regering gaat het erom een zekere
145 Handelingen Tweede Kamer
waarborg in te bouwen dat degenen die om naturalisatie vragen of
1983 1984 27 maart 1984 ρ 4026
voor het Nederlanderschap opteren 'ingeburgerd' of 'getogen zijn
146 Uitgebreide Commissievergadering
1983-1984 12 december 1983 nr38
ρ 18 en Handelingen Tweede Kamer
1983-1984 27 maart 1984 ρ 4026
Zie ook de Raad voor het Jeugdbeleid
(1983 14)
147 Handelingen Tweede Kamer
1983-1984 27 maart 1984 ρ 4026
Zie ook de Raad voor het Jeugdbeleid
(1983 14)
148 Uitgebreide Commiss/evergodenng
1983-1984 12 december 1983 nr38
pp 5 en 13

De staatssecretaris blijft echter bij haar standpunt Verdere
ingrepen ten behoeve van het minderhedenbeleid gaan haar
duidelijk te ver In de Tweede Kamer merkt ze op dat de behandeling van de nieuwe nationahteitswet aan de orde is en niet het
minderhedenbeleid Kinderen die niet in Nederland zijn geboren,
dienen volgens haar van de naturaltsatieprocedure gebruik te
maken Aanvankelijk lijkt de staatssecretaris ook hier bakzeil te
moeten halen Van den Toom, woordvoerder van de CDA-fractie,
betoogt verschillende keren "in principe wel voor het getogenheidscnterium" te voelen 148 Op het laatste moment schaart hij
zich echter achter de argumentatie van staatssecretaris en partijgenote Korte-van Hemel Daarbij is van belang dat de staatssecretaris toezegt dat naturalisatie na inwerkingtreding van de nieuwe
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wet binnen zes maanden zal geschieden en dat verzoekers een
half jaar voor het bereiken van de achttienjarige leeftijd het
verzoek kunnen indienen Hierdoor meent Van den Toorn dat de
verschillen tussen optie en naturalisatie voor de betrokken perso
nen uiterst gering zijn geworden 1 4 9 Het resultaat is dat de amen
dementen worden verworpen door een meerderheid van CDA,
W D , klein rechts en de Centrumpartij
7 6

VERKRIJGING DOOR NATURALISATIE
BFLANGRIJKE PROCFDURELE VERANDFRINGEN

In de Rijkswet op het Nederlanderschap staan alle voorwaarden
voor naturalisatie limitatief in de wet vermeld 15° Inhoudelijk is er
weinig veranderd De voorwaarden voor naturalisatie zoals die in
1977 en 1979 m de richtlijnen waren neergelegd, zijn grotendeels
hetzelfde gebleven Zo dient een verzoeker minimaal achttien jaar
te zijn en moet hij vijf jaar voorafgaande aan het verzoek in
Nederland hebben gewoond 1 5 1 Ook mag er geen bezwaar zijn
tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland Verder moet
de verzoeker in de Nederlandse samenleving zijn ingeburgerd en
dient hij in beginsel bereid te zijn van zijn oorspronkelijke natio
naliteit afstand te doen Ten slotte mogen er geen ernstige vermoe
dens bestaan van gevaar voor de openbare orde en moet voor
naturalisatie worden betaald
Een verschil met de oude wet is dat buitenlandse vrouwen die
met een Nederlandse man trouwen, niet langer door optie Neder
lander kunnen worden Ook ZIJ zijn vanaf 1985 op naturalisatie
aangewezen Zij kunnen een verzoek indienen vanaf het moment
dat zij drie jaar met een Nederlander zijn getrouwd Hetzelfde
geldt voor een buitenlandse man die met een Nederlandse vrouw
is getrouwd De gelijkstelling van man en vrouw heeft hier dus
geleid tot een zwakkere positie van de buitenlandse echtgenote
van een Nederlandse man en niet tot een sterkere positie van de
buitenlandse echtgenoot van een Nederlandse vrouw De keuze
voor gelijkheid op dit 'lagere niveau' is vooral gemaakt om het
sluiten van 'schijnhuwelijken' tegen te gaan

M9 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984 28 maart, ρ 4041
150 Zie artikel 7 e ν van de Rijkswet
op het Nederlanderschap
151 Zie voor uitzonderingen op deze
termijn van vijfjaar artikel 8 lid 2 3 en
4 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap

De belangrijkste gevolgen die de invoenng van de nieuwe
nationaliteitswet voor naturalisatie heeft, zijn niet van inhoudelijke
maar van procedurele aard De eerste grote verandering betreft de
rol van het parlement bij naturalisatie Tijdens de parlementaire
behandeling van de laatste wijziging van de oude nationahteitswet
in 1975 stelde staatssecretaris Zeevalking in het vooruitzicht, dat er
een eind zou komen aan het naturaliseren bij wet Flke naturalisa
tie zou na invoering van de nieuwe nationahteitswet bij ministeri
ele beschikking geschieden In het Voorontwerp van de nieuwe
wet uit 1976 was dan ook bepaald dat naturalisatie door de
minister van Justitie zou worden verleend
Als echter in 1981 het wetsontwerp verschijnt, blijkt de regering
hiervan te zijn teruggekomen Naturalisatie zal niet bij ministeriele
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beschikking maar bi) Koninklijk Besluit gaan plaatsvinden Met de
keuze voor dit 'zwaardere' besluit geeft de regering gevolg aan
een suggestie van de Raad van State. De Raad van State, die
eveneens hecht aan de emotionele kant van het Nederlander
schap, beschouwt naturalisatie als een "belangrijke aangelegen
heid" die een "meer officieel en plechtig karakter" verdient 1 5 2 De
amendementen van Wessel-Tuinstra en Van Es om naturalisatie
toch bij ministeriele beschikking te laten plaatsvinden, krijgen
onvoldoende steun 1 5 3 Het argument dat de keuze voor het Ko
ninklijk Besluit de procedure onnodig vertraagt, legt het af tegen
een kamermeerderheid (CDA, W D , de kleine confessionele par
tijen en de Centrumpartij) die de argumentatie van de Raad van
State steunt Afwijzende beslissingen worden wel door de minister
genomen Tegen een afwijzing kan beroep worden ingesteld bij
de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
Het merendeel van de leden van de Tweede Kamer kan zich
goed vinden in de beslissing om naturalisatie bij het parlement
weg te halen. Aanvankelijk lijkt alleen Janmaat moeite te hebben
om de directe controle op het beleid af te staan Te elfder ure krijgt
hij echter steun van Korthals Korthals dient een amendement in
op grond waarvan de Tweede Kamer inzage krijgt in alle ontwerp-Koninklijke Besluiten voordat de Koningin haar handtekening
plaatst 1 5 4 De toelichting vermeldt dat het amendement er mede
toe strekt "een zorgvuldige procedure voor de verlening van het
Nederlanderschap te verzekeren" 1 5 5 Korthals vindt dat het parle
ment de mogelijkheid moet blijven houden een oogje in het zeil te
houden Behalve van de SGP, de RPF, de Centrumpartij en zijn
eigen fractiegenoten weet Korthals echter geen steun voor zijn
voorstel te vinden
Een andere procedurele wijziging is de overdracht van het
onderzoek naar de inburgering, in het bijzonder naar de kennis
van de Nederlandse taal, van de (vreemdelingen)pohtie naar de
152 Bijlagen Handelingen Tweede
Komer. 1981 l6947,Bp 19
gemeentesecretarie. Een meerderheid in de Kamer is van oordeel
dat dit onderzoek uit de politiesfeer moet worden gehaald Vol
153 Zie voor deze amendementen
gens Van den Toorn zouden veel verzoekers het gevoel hebben
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer.
"dat men bij de politie op het matje wordt geroepen" 1 5 6 Verzoe
1983-1984 I6947,nrs 14 en 24
kers zouden zich bij de politie minder op hun gemak voelen dan
154 Idem, nr 59
bij burgerlijke autoriteiten "hetgeen er toe kan leiden dat aanvra
gers - wat betreft hun Nederlandse taalgebruik en beheersing 155 Bijlagen Handelingen Tweede
dichtslaan" 1 5 7 De staatssecretaris is aanvankelijk niet enthousiast.
Komer, 1983-19Θ4. 16947, nr 59
Zij wenst zich te distantieren van elke veronderstelling dat de
156 Uitgebreide Commissievergodering,
politie niet geschikt zou zijn voor dit onderzoek Maar als Van den
1983-1984,12 december 1983, nr 38,
Toorn de wens van de Kamer in een motie vastlegt, bindt de
ρ 22
staatssecretaris in Vanaf 1988 worden alle verzoeken om naturali
satie naar de gemeentesecretarie gestuurd De gemeentesecretarie
157 Bijlagen Handelingen Tweede
brengt direct advies uit aan het ministerie van Justitie De officier
Kamer. Ι983-Ι9Θ4, 16947 nr 10 ρ 4
van justitie wordt alleen nog geconsulteerd in de uitzonderlijke
158 Zie over de overdracht van dit
gevallen dat de verzoeker het niet eens is met het oordeel van de
onderzoek ook Heijs (1988 23-25 en
gemeenteambtenaar 1 5 8
1989 732)
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Naturalisatie is van oudsher een langdurige procedure Hoge
prioriteit heeft het terugdringen van de duur van de procedure
nooit gehad Weliswaar zijn er altijd leden van de Tweede en de
Eerste Kamer geweest die van tijd tot tijd hun ongenoegen over de
lange duur en de achterstanden heten blijken, maar dit leidde
maar zelden tot effectieve maatregelen van de regering Tijdens de
behandeling van het wetsontwerp dienen Wessel-Tuinstra en
Haas-Berger amendementen in om hierin verandering te bren
159
gen
In het voorstel van Wessel-Tuinstra moet binnen een half
jaar op een verzoek worden beslist en in dat van Haas-Berger
binnen een jaar In beide voorstellen kan het verzoek ten hoogste
twee maal zes maanden worden aangehouden Staatssecretaris
Korte-van Hemel voelt niets voor deze stok achter de deur Ze
probeert de Kamer op haar hand te krijgen door beterschap te
beloven Onder de nieuwe wet zal binnen een half jaar op een
lfi0
verzoek worden beslist
Haar optimisme wordt door de Kamer
echter niet gedeeld Van Es wijst daarbij op eerdere toezeggingen
uit 1972 en 1974, die ook niet 7ijn nagekomen l é l Het resultaat is
dat het amendement van Haas-Berger wordt aangenomen Het
CDA, de RPF, het GPV en de Centrumpartij stemmen tegen

159 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer, 1983-1984 16947 nrs 19 en
48
160 Handelingen Tweede Kamer,
1983- Ι9Θ4,27 maart 1984. ρ 4034 en
28 maart 1984 ρ 4081
161 Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984 28 maart 1984 ρ 4050
162 Zie bijvoorbeeld de jaarverslagen
over 1983,1988 1990 en 1992,
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984.18358 nr 2. ρ 57.
1988-1989.21075 nr2 pp 139 en
147-149 1990-1991 22016 nr 2.
pp 196-197 en 206-207 1992-1993.
23050 nr 2.206-208 en 223-233
163 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1981 16947 пгЗ.рр 1-2
164 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1981-1982, 16947, nr 6, ρ 13
en nr 29

De nieuwe bepaling heeft overigens geenszins tot gevolg dat
na 1985 ook daadwerkelijk binnen de wettelijke termijn van een
jaar wordt beslist, laat staan binnen een half jaar zoals door de
staatssecretaris werd toegezegd Wachttijden van twee jaar en
langer zijn ook na 1985 geen uitzondering Het ministerie van
Justitie treft wel maatregelen, maar loopt, mede gezien het stijgend
aantal verzoeken, voortdurend achter de feiten aan Voor de
Tweede Kamer is deze situatie aanleiding om vrijwel elk jaar
opnieuw vragen te stellen over de duur van de procedure Maar
hier blijft het meestal bij Aan de termijnoverschrijding wordt te
weinig belang gehecht om hiertegen echt een vuist te maken Ook
de Nationale ombudsman Iaat in zijn rapporten en jaarverslagen al
jaren zijn afkeuring blijken over de te lange behandelingsduur l62
De individuele verzoeker schiet hier echter weinig mee op, omdat
de wettelijke termijn slechts een 'termijn van orde' is, een aansporing aan het adres van de overheid
De opname van alle voorwaarden in de wet, de beslissing om
naturalisatie aan de regering over te laten en de mogelijkheid voor
elke verzoeker om tegen een afwijzende beslissing in beroep te
gaan, zijn volgens de regering voorbeelden waaruit blijkt dat
naturalisatie wederom meer het karakter van een gunst heeft
verloren en het karakter van een recht heeft verkregen l 6 3 Voor
fracties als die van D'66 en de kleine linkse partijen gaan de
wijzigingen echter niet ver genoeg om van een recht te spreken 1 й 4
De kritiek spitst zich vooral toe op de voorwaarden dat een
verzoeker 'ingeburgerd' moet zijn in de Nederlandse samenleving
en dat hij afstand moet doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit
Over beide voorwaarden hebben tijdens de parlementaire behan
deling uitgebreide gedachtenwisselingen plaatsgevonden
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NATURALISATIE GFVOLG VAN OF MIDDFL TOT INBURGERING'

In het oorspronkelijk wetsontwerp van de Rijkswet op het Nederlanderschap neemt de 'ïnburgenngseis' een centrale plaats in Het
wetsontwerp vermeldt eerst dat naturalisatie zal worden verleend
aan verzoekers die "in de Nederlandse of Nederlands-Antilliaanse
samenleving zijn ingeburgerd" l65 Pas daarna komen de overige
voorwaarden voor naturalisatie aan bod De regering brengt hiermee tot uiting dat de ïnburgenngseis voor haar de "voornaamste
voorwaarde" is l 6 6
Inburgering en assimilatie zijn begrippen die in het naturalisatiebeleid lange tijd door elkaar zijn gebruikt Sinds de jaren
tachtig komt het begrip assimilatie echter nog maar zelden voor
In de Minderhedennota wordt Nederland een 'multiculturele
samenleving' genoemd, waarin minderheden recht hebben op
hun eigen en door de overheid gerespecteerde cultuurbeleving
Voor assimilatie, dat sterke associaties oproept met eenzijdige en
volledige aanpassing van minderheden en vreemdelingen aan de
Nederlandse samenleving, is in deze visie geen plaats De voorwaarde van inburgering is daarentegen volgens de regering "zeer
wel verenigbaar" met de doelstellingen van het minderhedenbeleid

165 Zie artikel 7 lid I van het
wetsontwerp
166 Bijlogen Handelingen Tweede
Kamer 1981 nr3,ρ II De
voorwaarde van inburgering nam in
het oorspronkelijke wetsontwerp een
centrale plaats in Zie artikel 7 lid I
van het wetsontwerp

"Het gaat bij inburgering immers om het daadwerkelijk
participeren in een multiculturele samenleving als de Ne
derlandse Deze eis zal nimmer gericht kunnen zijn op een
eenzijdige aanpassing aan het heersende sociale en cultu
rele patroon Wel mag worden verlangd dat degene die het
Nederlanderschap ambieert niet uitsluitend op zijn eigen
minderheidsgroep is georiënteerd of daarvan geheel afhankelijk is, doch ook in staat is met anderen te communiceren Aangezien taal het belangrijkste communicatiemiddel is, is voldoende beheersing van het Nederlands een
kenmerk van inburgering "1(>7

Ook tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe nationaliteitswet verklaart staatssecretaris Korte-van Hemel dat het bij
inburgering niet om een eenzijdig proces van aanpassing gaat Zo
behelst inburgering volgens de staatssecretaris zeker geen "identificatie met het Nederlandse volk en zijn geschiedenis" l 6 8 Ook
167 Bijlagen Handelingen Tweede
wordt van een verzoeker niet vereist dat hij zijn "eigen cultuur
Kamer. 1982-1983 16102 nr 21, ρ 93
loslaat of zich niet meer in bijzondere mate betrokken voelt bij het
Zie ook Bijlagen Handelingen Tweede
wel en wee van zijn land van oorsprong " Inburgering duidt
Kamer. 1982-1983.16947 nr7,p 2
volgens Korte-van Hemel op een integratieproces Naturalisatie is
168 Handelingen Tweede Kamer,
enerzijds niet aan de orde zolang dit proces niet duidelijk is
1983-1984 27 maart 1984 ρ 4021
ingezet, maar is anderzijds ook niet te beschouwen als een
bekroning
of eindpunt van het integratieproces Naturalisatie is
169 Handelingen Tweede Kamer
volgens de staatssecretaris een stap op het integratiepad, met de
1983-1984 27 maart 1984 ρ 4022 en
eerste, maar ook niet de laatste l 6 9
28 maart 1984 ρ 4075
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170 ßij/ogen Handelingen Tweede
Kamer 1981 I6947,nr3,p II
171 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1982-1983,16947,nr7,p 2

Van vreemdeling tot Nederlander

De omstandigheid dat het begrip inburgering "aan een zekere
vaagheid lijdt"170 en een "nauwkeurige en sluitende begripsbepaling, die 7ich voor toepassing in alle gevallen leent, moeilijk is
te vinden", mag volgens de regering geen aanleiding zijn van de
inburgeringseis af te zien 171 In de praktijk worden de problemen
in verband met de begripsbepaling bovendien al jarenlang ondervangen door de inburgering van een verzoeker af te leiden uit
"uiterlijk waarneembare omstandigheden" Vooral kennis van de
Nederlandse taal en sociale contacten met Nederlanders kunnen
volgens de regering in onderling verband tot een conclusie over
de inburgering leiden 172
Een meerderheid in de Tweede Kamer kan, alle omschrijvingen
van de regering ten spijt, met de voorwaarde van inburgering niet
uit de voeten De meest vergaande kritiek komt van de kleine
linkse fracties Van Es (PSP), Lankhorst (PPR) en Brouwer (CPN)
dienen gezamenlijk een amendement in, waarin wordt voorgesteld de voorwaarde te schrappen Volgens hen is de voorwaarde
onhanteerbaar en geeft ze zoveel beleidsvrijheid aan de overheid
dat naturalisatie geen recht wordt, maar een gunst blijft Bovendien is inburgering, aldus deze kamerleden, ook meer een gevolg
van naturalisatie dan een voorwaarde daartoe Zonder naturalisatie blijft men tweederangs burger 173
Deze kritiek wordt grotendeels onderschreven door HaasBerger en Wessel-Tuinstra, de woordvoersters van de fracties van
de PvdA en D'66 Ook voor hen is naturalisatie een middel om in
te burgeren en ook zij hechten er, mede met het oog op de
doelstellingen van het minderhedenbeleid, sterk aan de drempels
voor naturalisatie zo laag mogelijk te houden Het gaat hun echter
te ver de ïnburgenngsvoorwaarde geheel uit het ontwerp te halen
Daarvoor is deze voorwaarde hun als toetsingscriterium voor het
geworteld zijn en het zich thuis voelen in Nederland toch te lief 174
Anders dan de regering gaan zij er echter van uit dat vreemdelingen die minstens vijf jaar m Nederland wonen en te kennen geven
Nederlander te willen worden, in de regel zijn ingeburgerd Is dit
niet het geval, dan ligt het volgens Haas-Berger en Wessel-Tuinstra
op de weg van de overheid om dit aan te tonen In hun amendementen is de bewijslast dan ook omgekeerd Naturalisatie wordt
verleend, tenzij de vreemdeling niet is ingeburgerd 175

Ook Van den Toorn (CDA) en Korthals (WD) hebben moeite
met de voorwaarde van inburgering, maar hun kritiek gaat toch
veel minder ver Evenals de regering zijn zij van mening dat het een
172 Idem, ρ 3
essentiële voorwaarde voor naturalisatie betreft Volgens Van den
173 ßijlagen Handelingen Tweede
Toorn dient naturalisatie zelfs dichter bij het eind van het door de
Kamer. 1983-1984,16947, nr 29
staatssecretaris genoemde integratieproces plaats te vinden dan aan
174 Uitgebreide Commissievergadering, het begin De kritiek van Van den Toorn en Korthals heeft dan ook
1983-1984 12 december 1983, nr 38,
geen betrekking op de voorwaarde op zich, maar op de wijze
pp 20,21 en 25
waarop die in het ontwerp is uitgewerkt. Zij stellen voor de
onduidelijkheid van de voorwaarde te ondervangen door in de wet
175 Bijlagen Handelingen Tweede Kamer,
vast te leggen wat onder inburgering moet worden verstaan In hun
1983-1984,16947, nrs 15 en 55
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176 Bijlagen Hondeltngen Tweede
Kamer 1983-1984 16947 nr60
177 Artikel 8 lid I onder d van de
Rijkswet op het Nederlanderschap
Voor verlening van het Nederlanderschap overeenkomstig artikel 7 komen
slechts in aanmerking verzoekers die
in de Nederlandse onderscheidenlijk
Nederlands Antilliaanse samenleving
als ingeburgerd kunnen worden
beschouwd op grond van het feit dat
ZIJ beschikken over een redelijke
kennis van de Nederlandse taal dan
wel - indien ZIJ in de Nederlandse
Antillen wonen - de taal die op het
eiland van inwoning naast het
Nederlands gangbaar is en ZIJ zich ook
ovengens m de Nederlandse onderscheidenlijk Nederlands-Antilliaanse
samenleving hebben doen opnemen
178 Zie voor deze circulaire De
Groot (1994a 78-100)
179 Zie over de discussie in het
parlement over de vereiste taalkennis
Heijs( 1988 23-29)
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amendement zoeken zij aansluiting bij de twee criteria, taalkennis
en sociale contacten, die in de 'Richtlijnen voor naturalisatie' uit
1977 en 1979 zijn genoemd 176 Daarmee willen Van den Toorn en
Korthals tevens aangeven dat het bestaande beleid dient te worden
voortgezet Hun amendement wordt uiteindelijk aangenomen 177
In de praktijk is de taalkennis na 1985 feitelijk het enige
criterium dat het ministerie van Justitie voor het beoordelen van de
inburgering gebruikt De nieuwe circulaire, de Handleiding voor
de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, vermeldt
dat de verzoeker een eenvoudig gesprek in het Nederlands moet
kunnen voeren over alledaagse dingen 178 Bij verzoekers die dit
kunnen, wordt er tevens van uit gegaan dat zij sociale contacten
met Nederlanders onderhouden of, zoals de wet het zegt, zij zich
"hebben doen opnemen" in de Nederlandse samenleving 179 Dit is
alleen anders in de uitzonderlijke gevallen van een vreemdeling
die in bigamie leeft Alleen dan zal een positief oordeel over de
kennis van de Nederlandse taal toch tot een negatief oordeel over
de inburgering leiden
Uit een onderzoek uit 1988 bleek overigens dat niet alle
ambtenaren die over de inburgering en taalkennis adviseerden,
van dit beleid op de hoogte waren 180 Zo betrokken sommige
ambtenaren ook het lezen en schrijven in hun oordeel over de
kennis van het Nederlands Verder stelden sommige ambtenaren
vragen over bijvoorbeeld het contact met Nederlanders op het
werk en in de buurt Het antwoord op deze vragen verschafte hun
een indruk van de inburgering van de verzoeker
78

DE AFSTANDSFIS EEN FXTRA INBURGFRINGSCRITFRIUM

180 Zie Heijs (1988 33 56)
181 Deze toevoeging werd in de
Richtlijnen voor naturalisatie uit 1977
als belangrijke verzachting van de
afstandseis opgenomen
182 In de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap (zie De Groot
1994a 88) worden de volgende
groepen genoemd die voor
dispensatie in aanmerking komen
vluchtelingen personen die geen
afstand kunnen doen omdat het land
van herkomst dit niet toestaat
(bijvoorbeeld Marokkanen en Iraniérs)
en personen die door het doen van
afstand aantoonbaar financieel worden
benadeeld (bijvoorbeeld door verlies
van onroerend goed pensioen of
erfrechtelijke aanspraken) Zie verder
Zilverentant (1987) en Nationaliteit
(1991)

De vaststelling van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de
goedkeuring van het Verdrag van Straatsburg ter beperking van
het aantal gevallen van dubbele nationaliteit hebben in het parlement gelijktijdig plaatsgevonden Toch kan de goedkeuring van
het Verdrag van Straatsburg niet voorkomen dat het aantal gevallen van dubbele nationaliteit ten gevolge van de nieuwe wet
opnieuw toeneemt De gelijkstelling van man en vrouw in de
Rijkswet op het Nederlanderschap heeft tot gevolg dat bij gemengde huwelijken het aantal kinderen met een dubbele nationaliteit
aanmerkelijk toeneemt De toekenning van een optierecht aan de
tweede generatie heeft eveneens een toename van het aantal
gevallen van dubbele nationaliteit tot gevolg
Anders dan bij de verkrijging van het Nederlanderschap van
rechtswege en door optie, is de regering niet bereid bij naturalisatie het ontstaan van dubbele nationaliteit toe te staan Vreemdelingen die genaturaliseerd willen worden, moeten afstand doen
van hun nationaliteit, "tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden
verlangd" 181 Hoewel in de loop der jaren aan steeds meer verzoekers dispensatie is verleend van de afstandseis182, wenst de regering de afstandseis niet geheel overboord te zetten
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Gedurende de plenaire behandeling van de nieuwe wet noemt
staatssecretaris Korte-van Hemel diverse argumenten die voor de
afstandseis en tegen dubbele nationaliteit pleiten 183 Allereerst is
zi| van mening dat er ten gevolge van dubbele nationaliteit een
versluiering in rechtspositie ontstaat Het bezit van twee of meer
nationaliteiten zou voor de administratie en de rechterlijke macht
problemen bij de rechtstoepassing geven, vooral waar het het
internationaal privaatrecht betreft 184 Ook zou het vervallen van de
afstandseis volgens de staatssecretaris rechtsongelijkheid creëren
tussen vreemdelingen die in Nederland worden genaturaliseerd
en Nederlanders die zich in het buitenland laten naturaliseren Nu
Nederlanders bij naturalisatie in het buitenland van rechtswege
het Nederlanderschap verliezen, meent Korte-van Hemel dat het
onrechtvaardig zou zijn als vreemdelingen die in Nederland worden genaturaliseerd, wel hun nationaliteit zouden mogen behouden Ten slotte vindt de staatssecretaris het redelijk dat vreemdelingen die van nationaliteit willen veranderen, een keuze maken
Vooral dit laatste argument telt zwaar voor haar

183 Handelingen Tweede Kamer,
1983 1984,27 maart 1984 ρ 4031
IB4 Bij/ogen Handelingen Tweede
Kamer. 1982-1983 16947 nr 7 ρ 4

"Handhaving daarvan [van de afstandseis, E H ] komt ge
wenst voor, niet zo zeer omdat dubbele nationaliteit een
kwaad is dat zo veel mogelijk moet worden uitgebannen,
als wel omdat iemand die naturalisatie vraagt zich daarmee
voor een keuze stelt Hij vraagt zich - ongeacht of hij zijn
oorspronkelijke nationaliteit van rechtswege verliest of niet
- af met welk land hij zich meer verbonden voelt, met het
land van oorsprong of met het nieuwe land van vestiging
Of hij zich daarbij laat leiden door gevoelsmatige dan wel
door zakelijke overwegingen of door beide, kan hier buiten
beschouwing blijven Hij zal voor zich zelf in elk geval het
antwoord moeten vinden op de vraag waar hij zijn toekomst
ziet, althans voor de eerstvolgende reeks van jaren "1Я">

De keuze voor het Nederlanderschap vereist volgens de regering
een zekere distantie tot het land van herkomst De afstandseis is
een essentieel middel om te toetsen of die distantie aanwezig is 1 8 6
186 Zie hierover ook Bij/ogen
De staatssecretaris krijgt steun van partijgenoot Van den Toorn Hij
Handelingen Tweede Kamer,
1983-1984 І6947.ПГ I l,p 9 Zie ook
vindt dat het voor de samenleving en voor de verzoeker zelf
Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, eerlijker en duidelijker is als een keuze wordt gemaakt Het
1974-1975,12837 nr 6, ρ 6
weglaten van de keuzeplicht leidt volgens hem alleen tot "een
1982-1983 16102, nr 21.ρ 93 en
soort van reminiscentie aan het verleden die geen positieve din
bijlagen Handelingen Eerste Kamer
gen oplevert" 1 8 7
1982-1983 17600 VI, nr 135a, ρ 15
De kritiek op de afstandseis is ook nu voornamelijk afkomstig
187 Handelingen Tweede Kamer
van de kleine linkse fracties en die van de PvdA en D'66 1 8 8 Nu het
1983-1984,20 maart Ι9Β4,ρ 3863
ontstaan van dubbele nationaliteit bij de verkrijging van rechts
wege en door optie wordt toegestaan, terwijl ook bij naturalisatie
188 Buiten het parlement is vooral
steeds vaker het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit
doorjessurun d'Oliveira (1982a,
wordt
geaccepteerd, is het volgens hen niet te rechtvaardigen dat
1982b 1983 en 1984) kntiekop de
de afstandseis voor een steeds kleiner wordende groep wordt
afstandseis uitgeoefend
185 Idem ρ 5
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gehandhaafd Hiernaast zien zij dubbele nationaliteit als een juridische bevestiging van het feit dat vele verzoekers zich in twee
culturen bevinden Evenals voor veel Nederlanders in het buitenland is ook voor veel vreemdelingen in Nederland de nationaliteit
een deel van de eigen identiteit dat niet gemakkelijk wordt
prijsgegeven Het behoud van de afstandseis is volgens hen dan
ook moeilijk te rijmen met het minderhedenbeleid, dat beoogt het
verkrijgen van het Nederlanderschap juist gemakkelijker te maken
Ten slotte wijzen deze partijen op internationale ontwikkelingen
die steeds meer tenderen naar een grotere acceptatie van dubbele
nationaliteit Zo wordt verwezen naar een onderzoek van de Raad
van Europa waarin wordt bezien in hoeverre het Verdrag van
Straatsburg van 1963 moet worden aangepast Ook deze tendens
zou er volgens hen voor pleiten de afstandseis bij naturalisatie te
laten vervallen
Van Es, Lankhorst en Brouwer dienen een amendement in,
waarin de afstandseis wordt geschrapt 189 Haas-Berger doet hetzelfde, maar wil tevens dat ook Nederlanders die zich in het
buitenland laten naturaliseren, niet langer automatisch hun Nederlanderschap verliezen 19° Wessel-Tuinstra kiest een positie tussen
het wetsvoorstel van de regering en het amendement van HaasBerger Op basis van haar voorstel moet in beginsel afstand
worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit, maar kan de
vreemdeling verklaren zijn nationaliteit te willen behouden De
Nederlander die zich in het buitenland laat naturaliseren, zou in
beginsel het Nederlanderschap verliezen, maar /ou kunnen verklaren het Nederlanderschap te willen behouden 191
Geen van de amendementen wordt echter aangenomen Een
meerderheid in de Tweede Kamer steunt de staatssecretaris De
afstandseis en ook de verhesbepaling blijven voorlopig nog in de
wet staan

8

189 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1983-1984 16947 nr27 Inde
toelichting van het amendement
worden bovengenoemde argumenten
kort opgesomd
190 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1983-1984 I6947,nr45
e m nr

192 Zie hierover Borman (1986)

De 'status aparte' v o o r Aruba (1986)

Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 maken alleen
Nederland en de Nederlandse Antillen nog deel uit van het
Koninknjksverband In maart 198? wordt in Den Haag een rondetafelconferentie gehouden, waarbij Nederland en de Nederlandse
Antillen besluiten Aruba met ingang van 1996 de onafhankehjkheid te verlenen De tien jaar hieraan voorafgaand zal Aruba, ter
voorbereiding van die onafhankelijkheid, als apart land binnen het
Koninknjksverband fungeren , 9 2 De 'status aparte', zoals de bijzondere positie van Aruba wordt genoemd, heeft geen invloed op
de nationaliteit van de Arubaanse bevolking Tot de onafhankelijkheid blijven de Arubanen hun Nederlanderschap behouden
Eind jaren tachtig blijkt het enthousiasme voor de onafhankelijkheid van Aruba goeddeels verdwenen te zijn Tijdens een
bezoek van minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
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Zaken Hirsch Ballin (1989-1994) aan Aruba en de Antillen in
januari 1990 blijkt de Arubaanse regering ook voor de toekomst te
hechten aan de staatkundige relatie met Nederland en het behoud
193
van de Nederlandse nationaliteit voor de Arubaanse bevolking
Het bezoek van Hirsch Ballin is de aanleiding voor een koerswijzi
ging van de Nederlandse regering Twee maanden later stuurt
Hirsch Ballin zijn Schets van een gemenebestcomtitutie voor het
Koninkrijk der Nederlanden naar de Tweede Kamer l i M In deze
schets wordt de wens van Aruba en de Antillen gerespecteerd om
de staatsrechtelijke band tussen de landen van het Koninkrijk
voort te laten bestaan Hoe die gemenebestrelatie eruit komt te
zien, in welke mate die zal gaan afwijken van het huidige Koninknjksverband, is nog niet duidelijk Wel is vrijwel zeker dat de
geplande onafhankelijkheid van Aruba in 1996 niet door zal gaan
In april 1992 heeft de regering een wetsontwerp naar de Tweede
Kamer gestuurd waarin wordt voorgesteld de status aparte van
Aruba ook na 1996 te handhaven 1 9 5 In de memorie van toelich
ting beargumenteert de regering de koerswijziging als volgt
"De Nederlandse bereidheid tot continuering van een con
stitutionele relatie kan mede worden verklaard door de
de-ideologisering van het begrip onafhankelijkheid Gelet
op de ervaringen kan men immers stellen dat onafhanke
lijkheid lang niet altijd heeft geleid tot een democratische
en sociale rechtsstaat Tegenwoordig wordt het zelfbeschik
kingsrecht praktischer benaderd De Caraibische partners
in het Koninkrijk delen de visie dat zelfbeschikking ook
zinvol kan worden gerealiseerd in een constitutioneel ver
band met Nederland als het huidige Statuut 1 9 6

193 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1989-1990 21300 IV nr 7
pp 2 5
194 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1989 1990 21300 IV nr 9
195 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1991 1992 22593 nrs I 2
196 Idem nr3 ρ I
197 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1989 1990 21300 IVnr7
ρ 10 Zie ook Heijs ( 1991 38 39)

Voorlopig lijkt de onafhankelijkheid van Aruba en de Nederlandse
Antillen dan ook niet aan de orde De Arubaanse en de Antil
liaanse Nederlanders blijven volwaardig Nederlander met alle
rechten vandien, inclusief het recht om zich in Nederland te
vestigen Wel heeft minister Hirsch Ballin in zijn schets nog eens
vermeld dat, voor zover hiertoe aanleiding zou kunnen ontstaan,
er altijd uitzonderingen op dit toelatingsrecht kunnen worden
gemaakt 1 9 7

9

D e afstandsels vervalt o n d e r invloed van
het minderhedenbeleid (1992)

In 1987 komt het tweede kabinet-Lubbers (1986-1989) tot het
oordeel dat het minderhedenbeleid, zoals dat sinds de presentatie
van de Minderhedennota in 1983 is gevoerd, onvoldoende vruch
ten heeft afgeworpen De Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid wordt wederom om advies gevraagd, ditmaal om de
prioriteiten voor het toekomstige minderhedenbeleid aan te geven
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|9β WRR (1989)
199 WRR (1989 85-98)
200 Bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1989-1990 21472 nr 2
201 Idem, ρ 11 Zie over het
WRR-rapport en de reactie van de
regering ook Heijs (1990)
202 Zie Commentaar ( 1990· 25)
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In mei 1989 voltooit de WRR zijn werkzaamheden en wordt het
19θ
rapport Allochtonenbeleid aan de regering aangeboden
De WRR legt, overeenkomstig de probleemsignalering in de
adviesaanvraag van de regering, de pnonteiten bi) arbeid, onder
wijs en volwasseneneducatie De verbetering van de rechtspositie
van minderheden, waaraan de raad in 1979 nog een belangrijke
plaats toekende, neemt in het rapport een bescheiden plaats in
Toch doet de WRR een aantal belangrijke voorstellen ter verbete
199
ring van de rechtspositie
De WRR moedigt de Nederlandse regering aan initiatieven te
ontplooien om het vrij verkeer van werknemers in de Europese
Gemeenschap uit te breiden tot alle werknemers die vijf jaar of
langer legaal in één van de lidstaten verblijven Hierdoor zouden
niet alleen EG-onderdanen maar ook andere ingezetenen, zoals
Turken en Marokkanen, van het vrij verkeer gebruik kunnen
maken Verder pleit de raad voor de invoering van een 'wet gelijke
behandeling immigranten', op grond waarvan vreemdelingen die
vijf jaar of langer legaal in Nederland verblijven bij de toepassing
van de Nederlandse wetgeving als Nederlander worden behandeld Ten slotte doet de WRR een aantal aanbevelingen omtrent de
verkrijging van het Nederlanderschap
De raad dringt aan op het terugdringen van de lange duur van
de naturahsatieprocedure en op verbetering van de voorlichting
aan vreemdelingen Verder wordt gewezen op de belemmerende
werking van de 'taaieis', de verhoging van het naturalisatiebedrag
naar vierhonderd gulden en het niet terugbetalen van het geld na
afwijzing van het verzoek De WRR meent vervolgens dat met
reële bezwaren tegen het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit rekening moet worden gehouden en sluit in dit verband
een heroverweging van het Verdrag van Straatsburg niet uit Als
laatste zou het optierecht voor de tweede generatie kunnen
worden uitgebreid tot diegenen die in Nederland het grootste deel
van hun jeugd hebben doorgebracht
Bijna twee jaar later, in maart 1990, reageert het zojuist aangetreden derde kabinet-Lubbers (1989-1994) op het WRR-rapport 20 °
De aanbevelingen van de WRR op het punt van de rechtspositie
van minderheden worden alle afgewezen Het kabinet zegt alleen
toe met de minderhedenorganisaties in contact te treden om te
bezien of een betere voorlichting over naturalisatie wenselijk is 2 0 1
De minderhedenorganisaties betreuren de afwijzende houding
van het kabinet Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is
van mening dat het kabinetsstandpunt over de rechtspositie van
migranten de bodem onder een goed minderhedenbeleid wegslaat Een gelijke rechtspositie is voor het NCB een voorwaarde
voor de posiüeversterKing en gelijke kansen van migranten 2 0 2
Ook de inspraakorganen van de minderheden beschouwen een
gelijke rechtspositie als het fundament waarop een sterke maatschappelijke positie voor minderheden moet worden gegrondvest
Evenals het NCB vinden ZIJ het teleurstellend dat de regering op
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het punt van de versterking van de rechtspositie van minderheden
203
geen enkele aanbeveling van de WRR heeft overgenomen
Als de regering begin september 1990 antwoordt op vragen van
de Tweede Kamer over het WRR-rapport, blijkt het standpunt van
de regering nog nauwelijks te zijn veranderd De aanbevelingen
van de WRR over de versterking van de rechtspositie van minder
heden worden ook nu van de hand gewezen De enige opening
betreft de mededeling dat de regering met een evaluatie bezig is
om te bezien of er criteria kunnen worden opgesteld om bij natu
ralisatie vaker toe te staan dat vreemdelingen op grond van emotio
204
nele overwegingen hun oorspronkelijke nationaliteit behouden
Het belang van deze mededeling blijkt, als de vaste commissie
voor het minderhedenbeleid op 17 september 1990 met de rege
205
ring over het WRR-rapport en het te voeren beleid debatteert
Van Es (Groen Links) maakt uit de evaluatie op dat de regering
zich niet meer bij voorbaat verzet tegen de mogelijkheid van
206
dubbele nationaliteit, hetgeen haar een stap voorwaarts lijkt
Belangrijker is echter dat in navolging van het kabinet ook de
CDA-fractie de deur op een kier zet naar een soepelere toepassing
van de afstandseis Krajenbnnk (CDA) betoogt dat de CDA-fractie
met de WRR van oordeel is "dat er redenen aanwezig kunnen zijn,
die een minder strikt hanteren van de eis om afstand te doen van
de oorspronkelijke nationaliteit bij naturalisatie zouden kunnen
rechtvaardigen" 2 0 7 De CDA-fractie dringt er bij de regering op aan
"te onderzoeken welke voor- en nadelen het biedt om deze eis
van zijn strikte karakter te ontdoen"
De voorzichtige stappen van de regering en het CDA op weg
naar een koerswijziging worden kracht bi|gezet door een motie
203 Zie het advies van de
van Apostolou (PvdA) en Van Es (Groen Links), waarin de rege
Inspraakorganen in het kader van de
ring wordt gevraagd de afstandseis in heroverweging te nemen 2 0 8
Landeli|ke Advies- en
Zowel Krajenbnnk als minister van Binnenlandse Zaken Dales
Overlegstructuur Minderhedenbeleid
(1989-1993), coördinerend minister van het minderhedenbeleid,
(1990 12)
staan positief tegenover de motie
204 bijlagen Handelingen Tweede
Twee maanden later mengt ook de commissie-Deetman zich in
Kamer, 1989-1990 21472 en 20941,
de discussie De commissie-Deetman onderzoekt mogelijkheden
nr5,p II
voor staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing
Eén van de onderwerpen is de verlening van landelijk en provin205 Uitgebreide Commissievergodenng
ciaal kiesrecht aan vreemdelingen De commissie is van mening
1989-1990 17 september 1990 nr48
dat, wanneer de regering de Nederlandse nationaliteit wil hand206 Idem ρ 30
haven als voorwaarde voor toekenning van kiesrecht op landelijk
en provinciaal niveau, een soepele verwerving van het Nederlander207 Idem. ρ 4
schap mogelijk moet zijn Ze denkt daarbij vooral aan versoepeling
20Θ bijlagen Handelingen Tweede
van de afstandseis, nu juist die eis vreemdelingen wegens praktiKamer. 1989-1990,21472, nr 8
sche en psychologische bezwaren van naturalisatie weerhoudt 209
209 Zie bijlagen Handelingen Tweede
In mei 1991 stuurt de regering de Notitie meervoudige natioKamer. 1990-1991,21427 nr3
naliteit/kiesrecht voor vreemdelingen naar de Tweede Kamer 210
herdruk, pp 30 31
Vereenvoudiging van de verknjging van het Nederlanderschap
wordt gezien als de aangewezen weg om de rechtspositie van
210 Bijlagen Handelingen Tweede
minderheden te versterken en hun maatschappelijke participatie
Kamer 1990-1991 21971 nr 14
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en integratie te bevorderen Nu de afstandbeis volgens de regering
door vreemdelingen als de belangrijkste belemmering voor natu
ralisatie wordt ervaren, wordt voorgesteld deze eis te laten verval
len De7e keuze is mede ingegeven door de weerstand tegen de
toekenning van landelijk en provinciaal kiesrecht aan vreemdelin
gen en tegen de invoering van een 'wet gelijke behandeling
immigranten' Die voorstellen zijn wat de regering betreft met het
voorstel om de afstandseis te laten vervallen dan ook van de baan
Het idee om m plaats van het schrappen van de afstandseis in
de wet te bepalen dat voortaan ook bezwaren van emotionele
aard tegen het doen van afstand worden gehonoreerd, laat de
regering uiteindelijk varen
"Van doorslaggevend belang is daarbij dat het [het kabinet,
E H ] er niet van overtuigd is dat de vereiste mate van
gewetensnood adequaat m regelgeving kan worden gefor
muleerd en met een voldoende mate van objectiviteit kan
worden getoetst Het gevaar dat een dergelijke regeling
ofwel tot een dode letter zou worden, ofwel tot willekeurige
uitkomsten zou leiden, wordt te groot geacht Het verdient
daarom de voorkeur de eis geheel te laten vervallen " 2 U
Vooruitlopend op het verwijderen van de afstandseis uit de Rijks
wet op het Nederlanderschap, stelt de regering voor bij de aanhan
gige verzoeken de eis niet meer toe te passen Het vervallen van de
afstandseis betekent dat deze eis ook niet meer kan worden
gebruikt als instrument om de inburgering van de verzoeker te
toetsen Daarom stelt de regering dat er des te meer reden is de
inburgenngseis te handhaven De regering zal bezien "of speciale
maatregelen moeten worden getroffen om dit onderzoek naar de
kennis van de Nederlandse taal meer houvast te bieden" 2 1 2
Enkele maanden later, op 9 september 1991, komt de notitie
aan de orde in de vaste commissie voor het minderhedenbe
leid 2 1 3 De fracties van de PvdA, D'66 en Groen Links zijn ingeno
men met de plannen van de regering Een meerderheid in de
Kamer vindt het voorstel van de regering echter te ver gaan
Wiebenga (WD) dient een motie in waarin de regering wordt
verzocht af te zien van een wijziging van het beleid voorafgaande
aan de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2 1 4
211 Idem ρ 13
Soutendijk-van Appeldoorn (CDA) verklaart dat haar fractie niet
verder wil gaan dan een versoepeling van het beleid Die versoe
212 Idem.p 19
peling mag er volgens haar niet uit bestaan dat vooruitlopend op
213 Uitgebreide Commissievergadering
een wetswijziging het beleid zodanig wordt aangepast dat de
1990-1991 9 september 1991 nr58
afstandseis in de praktijk helemaal niet meer functioneert De
afstandseis blijft voor het CDA een eis waaraan vreemdelingen in
214 bijlagen Handelingen Tweede
Kamer 1990-1991 21971,nr2l
beginsel moeten voldoen 2 1 5
215 Uitgebreide Commissievergadering,
1990-1991 9 september 1991 nr58,
pp 4-9 en 32-33

Staatssecretaris van Justitie Kosto (1989-1994) is echter niet
bereid van zijn voornemen terug te komen Hij betoogt nogmaals
dat het vervallen van de afstandseis een belangrijke schakel is in

202

Van vreemdeling tot Nederlander

het voornemen van de regering om de rechtspositie van legaal en
langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen te versterken
Hij is bovendien van mening dat het vooruitlopen op de wets
wijziging juridisch geen problemen oplevert omdat op basis van
de wet geen afstand van de nationaliteit hoeft te worden gedaan
als dit "redelijkerwijs niet kan worden verlangd" 2 1 ^ Ook minister
Dales laat blijken dat het haar ernst is en ontraadt de Kamer de
motie van Wiebenga aan te nemen 2 1 7
Op 15 oktober vindt de stemming over de motie plaats Vlak
voordat de stemming plaatsvindt, wordt de beraadslaging echter
heropend 2 1 8 Apostolou en Soutendijk-van Appeldoorn voorzien
dat er een impasse ontstaat, als de motie van Wiebenga wordt
aangenomen Om dit te voorkomen, dienen zij een nieuwe motie
in met de volgende inhoud
"De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de regering voornemens is bij naturali
satie de eis van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit
te laten vervallen,
van mening, dat dit voornemen een individueel keuze
moment moet blijven inhouden en derhalve niet per defi
nitie tot meervoudige nationaliteit hoeft te leiden,
van mening, dat het nodig is dat dit voornemen een wet
telijke basis krijgt,
van oordeel, dat het overgangsbeleid gekenmerkt mag wor
den door een zekere versoepeling van de huidige afstands
eis, waarin ook zorgvuldige voorlichting aan betrokkenen
over de voor- en nadelen van meervoudige nationaliteit een
prominente rol dient te spelen,
verzoekt de regering op de meest korte termijn met een
wetsvoorstel ter zake te komen,
en gaat over tot de orde van de dag " 2 1 9
216 Zie artikel 9 lid I onder с van de
Rijkswet op het Nederlanderschap

De motie blinkt niet uit in helderheid Het is het resultaat van een
compromis waaraan beide indieners hun eigen invulling kunnen
217 Uitgebreide Commissievergadering,
geven Voor Soutendijk-van Appeldoorn geeft de motie uiting aan
1990-1991,9 september 1991, nr 58,
de opvatting dat een beperkte versoepeling van de afstandseis
pp 36-37
kan worden toegepast Hiernaast wil Soutendijk-van Appeldoorn
218 Handelingen Tweede Kamer,
met de motie benadrukken dat de afstandseis ook na wetswijzi
1990-1991.15 oktober 1991
ging, zi) het in aangepaste vorm, dient te blijven bestaan Voor
pp 530-531
Apostolou daarentegen staat in de motie niets meer dan dat aan
de individuele vreemdeling moet worden overgelaten of hij al dan
219 bijlagen Handelingen Tweede
niet afstand wenst te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit
Kamer. 1991-1992 21971, nr 29

Liberalere regels en procedures

203

Wil hij dit niet, dan mag dit volgens Apostolou geen belemmering
voor naturalisatie meer zijn Deze opvatting moet volgens hem
zowel aan het overgangsbeleid als aan de wetswijziging ten
grondslag liggen
Staatssecretaris Kosto kan zich vinden in de motie, of beter, in de
uitleg die zijn partijgenoot Apostolou aan de motie geeft Hij is
bereid te bewerkstelligen dat de verzoekers worden voorgelicht
over de voor- en nadelen van dubbele nationaliteit, als hij verder
soepel om kan gaan met de verzoeken van vreemdelingen die
goede redenen hebben hun nationaliteit te willen behouden Op de
vraag van Rosenmoller (Groen Links) waarin de notitie van de
regering van de motie verschilt, antwoordt de staatssecretaris dat
er in wezen geen verschil is Als Rosenmoller dezelfde vraag ook
aan Soutendijk-van Appeldoorn voorlegt, antwoordt zij dat het verschil vooral ligt in het feit dat van de afstandseis alleen afgeweken
kan worden als er goede redenen zijn Met dit antwoord wordt het
korte debat afgesloten Geërgerd door de ommezwaai van het CDA,
trekt Wiebenga zijn motie in De fracties van de PvdA, het CDA,
D'66 en Groen Links stemmen voor de motie van Apostolou en
Soutendijk-van Appeldoorn, zodat de motie wordt aangenomen 22 °
Op 20 december 1991 stuurt staatssecretaris Kosto een brief
naar de Tweede Kamer waarin hij het overgangsbeleid uiteen zet
Vanaf 1 januan 1992 zullen bij het onderzoek door de gemeente
enkele vragen worden gesteld over de gevolgen, nadelen en
voordelen van dubbele nationaliteit Als de verzoeker na beantwoording van die vragen aangeeft geen afstand te willen doen, zal
dat geen beletsel meer zijn voor naturalisatie 221 De voorgestelde
procedure is vooral een handreiking aan het CDA Feitelijk is de
afstandseis echter van weinig belang meer Voor veel verzoekers is
het stellen van de vragen immers een overbodige formaliteit,
omdat bij voorbaat vaststaat dat zij hun nationaliteit willen behouden Voor hen is een belangnjke drempel voor de indiening van
een naturalisatieverzoek weggenomen Het vervallen van de afstandseis biedt overigens niet voor alle vreemdelingen uitkomst
Sommige vreemdelingen verhezen bij naturalisatie automatisch
hun oorspronkelijke nationaliteit op grond van de nationaliteitswetgeving van het land van herkomst

10

Omvang van de verkrijging van het
Nederlanderschap e n motieven v o o r
naturalisatie (1975-1992)

10 1

DE DRIE VERKRIJGINGSWIJZEN VAN HFT NEDERLANDERSCHAP

220 Handelingen Tweede Kamer.
1991-1992 22 oktober 1991, ρ 612
221 Zie de Grculaire van 20
december 1991 Staatscourant. 5
februan 1992, nr 25, ρ 19 Zie ook
vraag 14 van de vragenlijst die sinds
1992 bij de advisenng door de
gemeenten wordt gebruikt (bijlage Vc)

In 1946 begon het Centraal Bureau voor de Statistiek met het systematisch verzamelen, bewerken en publiceren van statistische gegevens over naturalisatie Vanaf 1977 beschikt het CBS ook over nauwkeurige gegevens over het aantal personen dat van rechtswege en
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222 De cijfers hebben ook
betrekking op uit het buitenland
afkomstige geadopteerde kinderen
van Nederlandse ouders (van 1977
tot en met 1992 ongeveer duizend
per |aar)
223 Zie artikel 27 van de Rijkswet
op het Nederlanderschap Zie ook
paragraaf 74

Tabel 13

door optie Nederlander wordt Dit maakt het mogelijk te bezien
hoe de drie wi)7en waarop het Nederlanderschap wordt verkregen
zich kwantitatief tot elkaar verhouden De hieronder gepresenteerde
cijfers zijn alle gebaseerd op gegevens van het CBS
Negen van de tien in Nederland wonende Nederlanders die van
1977 tot en met 1992 Nederlander zijn geworden, verkregen het
Nederlanderschap automatisch (van rechtswege) bij geboorte (zie
tabel 13) Het gaat daarbij vooral om kinderen van Nederlandse
ouders, maar ook om kinderen van de derde generatie 222 Over de
exacte omvang van deze laatste groep zijn echter geen gegevens
bekend
Eén op de tien personen die tussen 1977 en 1992 Nederlander
is geworden, heeft het Nederlanderschap door naturalisatie of
door optie verkregen Het aandeel van de genaturahseerden is
gegroeid van vier procent in de tweede helft van de jaren zeventig
tot twaalf procent in het begin van de jaren negentig Het betreft
hier zowel 'zelfstandig genaturahseerden' als hun meegenaturahseerde minderjarige kinderen
Het aantal Nederlanders dat door optie Nederlander is geworden is het kleinst, de eerste drie jaar van de jaren negentig zelfs
minder dan één procent Vóór de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlanderschap in 1985 had het merendeel van de
opties betrekking op buitenlandse vrouwen die na een huwelijk
met een Nederlander voor het Nederlanderschap konden opteren
Vanaf 1985 is dit niet meer mogelijk De meeste opties die na 1985
zijn uitgebracht, hebben betrekking op kinderen van een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader die vóór 1985 zijn
geboren en nog geen 21 jaar oud waren Voor deze kinderen was
een optierecht gecreëerd dat tussen 1 januari 1985 en 1 januari
1988 moest worden uitgeoefend 223 Bijna 30 000 kinderen (ruim
47 000 als ook de buiten Nederland wonende kinderen worden meegerekend) verkregen hierdoor het Nederlanderschap De kinderen

In Nederland woonachtige personen die het Nederlanderschap hebben verkregen
naar wijze van verkrijging: 1977-1992
1977-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1992

gemiddeld
per jaar

%

gemiddeld
per jaar

%

gemiddeld
per jaar

%

gemiddeld
per jaar

%

van rechtswege
naturalisatie*
optie

164 552
7711
2705

94
4
2

163 056
11977
3 408

91
7
2

174 227
14423
6 588

89
7
3

184974
24266
1028

88
12
0

totaal

174968

100

178 441

100

195 238

100

210268

100

Bron CBS bewerking van gepubliceerde en ongepubliceerde gegevens
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van een Nederlandse moeder en een Duitse vader vormden de
grootste groep (21 procent), gevolgd door de kinderen van een
Nederlandse moeder en een Italiaanse vader (twaalf procent)
Sinds 1988 hebben de meeste opties betrekking op kinderen van
de tweede generatie
10 2

224 Zie over de stijging van het aantal
optanten ook Groenendijk (1988a. 35).
Van den Bedem (1993 48-51) en
Heijs (1989 735-737)

Tabel 14

OPTIE DOOR DE TWFFDE GENERATIE (1985-1992)

Vanaf 1 januari 1985 kan de tweede generatie, in Nederland
geboren kinderen van buitenlandse ouders, bi) het bereiken van
de achttienjarige leeftijd voor het Nederlanderschap opteren Vergeleken met het aantal personen dat van 1985 tot en met 1992
door geboorte en naturalisatie Nederlander werd, is het aantal
opties zeer gering In de tweede helft van de jaren tachtig werden
gemiddeld 451 opties per jaar uitgebracht en in de drie daaropvolgende jaren 834 (zie tabel 14)
Dit geringe aantal neemt niet weg dat er vanaf 1989 een
duidelijk stijgende lijn is waar te nemen, waaraan waarschijnlijk
voorlopig geen eind zal komen Daarbij moet worden bedacht dat
de gezinshereniging van buitenlandse werknemers, vooral van
Turken en Marokkanen, pas medio jaren zeventig goed op gang
gekomen is Dit betekent dat de meeste kinderen van deze
migranten pas in de loop van de jaren negentig de optiegerechtigde leeftijd van achttien jaar bereiken 224 Het optierecht voor de
tweede
generatie zal dan pas echt zijn vruchten gaan afwerpen
H o e sterk net aantal
° P t l e s v a n d e tweede generatie zal stijgen,
's overigens in belangrijke mate afhankelijk van de interesse voor
naturalisatie bij de ouders Wanneer de ouders gedurende de

Aantal in Nederland uitgebrachte opties van de tweede generatie naar nationaliteit
(1985-1992)

land van nationaliteit

1985-1989
totaal

1990-1992
per jaar

%

totaal

per jaar

%

Durtsland
Italie
Indonesie
België
Turkije
Marokko
(ex-)Joegoslavie

461
409
254
210
196
46
9

92
82
51
42
39
9
2

20
18
II
9
9
2
0

94
84
52
56
1338
411
154

31
28
17
19
446
137
51

4
3
2
2
53
16
6

overige landen*

668

134

30

313

104

13

2253

451

100

2502

834

100

totaal

Bron CBS, ongepubliceerde gegevens
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minderjarigheid van de kinderen worden genaturaliseerd, worden
de kinderen automatisch meegenaturaliseerd. Deze kinderen zullen dan geen gebruik hoeven te maken van het optierecht. Van
1985 tot en met 1992 werden bijna 51.000 in Nederland wonende
kinderen met hun ouders meegenaturaliseerd (zie tabel 15). Daarvan was twee derde, bijna 34.000 kinderen, in Nederland geboren.
Zonder de naturalisatie van hun ouders hadden deze kinderen
allemaal van het optierecht voor de tweede generatie gebruik
kunnen maken. Tegenover deze 34.000 meegenaturaliseerde kinderen staan nog geen vijfduizend kinderen die door optie het
Nederlanderschap hebben verkregen. Voor de tweede generatie is
mede-naturalisatie als verkrijgingswijze van het Nederlanderschap
vooralsnog dan ook veel belangrijker dan optie. Het belang van
mede-naturalisatie zal waarschijnlijk ook in de toekomst groot
blijven, nu de afstandseis, een belangrijke drempel voor het
aanvragen van naturalisatie, is vervallen.
De eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
op het Nederlanderschap hebben vooral veel jongeren van de
tweede generatie van Duitse en Italiaanse nationaliteit (20 en 18
procent) van het optierecht gebruik gemaakt. Hun aandeel is in
het begin van de jaren negentig echter sterk afgenomen. Daar staat
tegenover dat het aantal opties van met name Turkse jongeren
sterk is toegenomen. Van 1990 tot en met 1992 had één op de twee
optanten de Turkse nationaliteit Ook het aantal opties van Marokkanen en ex-Joegoslaven is relatief sterk toegenomen. Nu steeds
meer Turkse en Marokkaanse kinderen van de tweede generatie
de achttienjarige leeftijd zullen gaan bereiken, zal hun aandeel
onder de optanten ook in nabije toekomst groot blijven.
10.3

VERKRIJGING VAN HET NEDERLANDERSCHAP
DOOR NATURALISATIE (1975-1992)

225 De cijfers ajn ontleend aan de
memorie van toelichting van de
jaarlijkse Justitiebegrotingen.
226 Idem. Over I97S is niets vermeld.
227 Dit percentage is in werkelijkheid
iets hoger omdat het ministerie van
Justitie alleen de afwijzende
beslissingen die in de vorm van een
officiële beschikking zijn gegoten, als
afwijzing heeft geregistreerd. Zo zijn
verzoeken die niet-ontvankelijk
werden verklaard, omdat de verzoeker
bijvoorbeeld nog niet lang genoeg in
Nederland woonde, niet als afwijzing
meegerekend Zie over de
verschillende afwijzende beslissingen
in de praktijk Hei|s (1988 57-61).

Het aantal naturalisatieverzoeken dat van 1975 tot en met 1992
werd ingediend, kende een grillig verloop. Het liep op van ruim
drieduizend in 1975 tot bijna zestienduizend in 1980.225 Hierna
nam het aantal verzoeken af tot minder dan zevenduizend in 1984
om vervolgens weer fors te stijgen tot bijna dertigduizend in 1992.
Evenals vóór 1975 werden veruit de meeste verzoeken ingewilligd. Van 1976 tot en met 1992 werden 2.008 verzoeken, zo'n 120
per jaar, afgewezen.226 Dit is één procent van het totaal aantal
verzoeken dat in die jaren werd ingediend en ongeveer anderhalf
procent van het totaal aantal verzoeken waarop een beslissing
werd genomen. 227 Ruim drie kwart van de afwijzingen vond plaats
tussen 1983 en 1988. Het betrof hoofdzakelijk Surinamers ten
aanzien van wie bezwaar bestond tegen verblijf voor onbepaalde
tijd in Nederland. Vaker werd een verzoek aangehouden. Van 1986
tot en met 1992 gebeurde dit bijna tienduizend keer. In veel gevallen betrof het verzoekers die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersten en in de gelegenheid werden gesteld een cursus te
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volgen. Vooral voor Aziatische vreemdelingen, zoals Chinezen uit
de Volksrepubliek en Hong Kong, bleek de taaieis een obstakel te
kunnen zijn.228
Het aantal naturalisaties is ook na 1975 verder gestegen. Tot
1975 vonden de meeste naturalisaties in de tweede helft van de
jaren zestig plaats (gemiddeld bijna 5.700 per jaar). Na 1975 is dit
aantal ruim overschreden, van ruim achtduizend op het eind van
de jaren zeventig tot meer dan 25.000 in de eerste drie jaar van de
jaren negentig (zie tabel 15). Ongeveer een derde van deze
naturalisaties heeft betrekking op minderjarige kinderen die met
hun ouders werden meegenaturaliseerd. Veruit de meeste genaturaliseerden, ongeveer 95 procent, woonden in Nederland. Van
de overigen woonde meer dan de helft in de Nederlandse Antillen
of Aruba.
Ook de relatieve omvang van het aantal naturalisaties is na
1975 weer gestegen. Vanaf de jaren vijftig was de groei van het
aantal vreemdelingen in Nederland groter dan de groei van het
aantal naturalisaties. Het aantal zelfstandig genaturaliseerden per
duizend vreemdelingen in Nederland liep daardoor terug van
twintig in de eerste helft van de jaren vijftig tot acht in de eerste
vijf jaar van de jaren zeventig. Na 1975 is dit aantal weer gestegen
van elf in de tweede helft van de jaren zeventig tot 22 in het begin
van de jaren negentig. 229 Deze toename is minder groot dan die
van het absoluut aantal naturalisaties omdat ook het aantal vreemdelingen in Nederland in deze periode sterk is gegroeid, van
316.000 op 1 januari 1975 tot 757.000 op 1 januari 1993.
De herkomst van de genaturaliseerden is na 1975 sterk gewijzigd. Het aandeel van de Indonesiërs, waarop in de jaren zestig
nog meer dan de helft van alle naturalisaties betrekking had, liep
sterk terug (zie tabel 16). Ook het aantal naturalisaties van Duitsers,

228 Zie Heijs (1988.67-73).
229 De promillages bedragen voor
1975-1979 elf, voor 1980-1984
vijftien, voor 1985-1989 zestien en
voor 1990-1992 22. Deze
promillages zijn verkregen door het
gemiddeld aantal genaturaliseerden
per jaar te relateren aan het
gemiddeld aantal vreemdelingen in
Nederland. Zie ook tabel 17 in
hoofdstuk 6

Tabel 15

Gemiddeld aantal personen per jaar dat het Nederlanderschap door naturalisatie
heeft verkregen: 1977-1992*
totaal

1977-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1992
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8.285
12.391
15.247
25.237

in Nederland woonachtig
bij wet

krachtens wet

zelfstandig mede

zelfstandig

mede

zelfstandig

mede

totaal

3.294
5.411
9.588
15.374

1.212
2.790
4.835
8.892

5.327
7.876
9.588
15.374

2.384
4.101
4.835
8.892

7.711
11.977
14.423
24.265

1033
2.465

1.172
1.311

totaal

Bron: CBS; bewerking van gegevens uit diverse jaargangen van Maandstatistiek van de bevolking.
* 1975 en 1976 zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten omdat het aantal in Nederland wonende
meegenaturaliseerde kinderen in deze jaren niet bekend is.
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230 Uit de memorie van toelichting
van de jaarlijkse Justitiebegrotingen
blijkt dat van 1975 t o t en met 1980
bijna 4 800 Molukkers zi|n
genaturaliseerd
231 Zie Bartels ( 1990 tweede deel.
536).
232 Een groot deel van de
genaturaliseerde Britten betreft
Chinezen uit Hong Kong met een Brits
paspoort Z o schnjft Groenendijk
( 1987 89-91 ) dat van de 307 Britten
die in de tweede helft van 1984 in
Nederland werden genaturaliseerd, 95
procent in Hong Kong was geboren

Tabel 16
land van
nationaliteit
Sunnime
Marokko
Turkije
Verenigd Ronmknjk
Dm eland

die tot I960 voortdurend de grootste groep genaturaliseerden
waren geweest, nam verder af. Van 1975 tot en met 1992 had nog
maar vijf procent betrekking op verzoekers met de Duitse nationaliteit. De groep staatlozen onder de genaturaliseerden werd eveneens kleiner. Van 1975 tot en met 1979 werden nog ruim
vijfduizend staatlozen genaturaliseerd, een kwart van het totaal
aantal genaturaliseerden. In ruim tachtig procent van deze gevallen 230 ging het om Molukkers voor wie naturalisatie vooral interessant was om zonder problemen naar het buitenland, inclusief de
Molukken, te kunnen reizen. 231 Na 1980 liep het aantal naturalisaties van staatlozen echter snel terug tot één procent van het totaal
in het begin van de jaren negentig.
De naturalisatie van Surinamers is vooral vanaf 1978 sterk op
gang gekomen. Van 1980 tot 1985 had zelfs de helft van de
genaturaliseerden, bijna 20.000 personen, de Surinaamse nationaliteit. Na 1985 zijn ook veel Marokkanen, Turken en in mindere
mate ook Chinezen genaturaliseerd. Bij deze laatste groep gaat het
zowel om Chinezen uit Hong Kong, vaak met de Britse nationaliteit,232 als om Chinezen uit de Volksrepubliek.
De veranderingen in de herkomst van de genaturaliseerden
hangen nauw samen met veranderingen in het migratieproces. Het
relatief grote aantal naturalisaties van Indonesiers in de jaren zestig
was een gevolg van de komst van de vele 'spijtoptanten' en
'maatschappelijke Nederlanders' tussen 1956 en 1964. Na 1964
nam de migratie vanuit Indonesie snel af ten gevolge waarvan
geleidelijk ook het aantal naturalisaties van Indonesiers daalde.

In Nederland wonende en zelfstandig genaturaliseerden naar nationaliteit: 1975-1992
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* Het aantal is exclusief 181 'oud-Nederlandse wapendragers' en 215 minderjarige kinderen van Nederlandse
vrouwen die in 1975 en 1976 krachtens de wet van 1953 en de wetswijziging van 1958 zijn genaturaliseerd.Van
deze genaturaliseerden ontbreken deels gegevens over het woonland en deels over de nationaliteit.
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Het grote aantal genaturaliseerde Surinamers na 1975 is een
gevolg van de komst van vele Surinamers na de onafhankelijkheid
van Suriname Evenals bij de Indonesiers leidde ook de komst van
de Surinamers vrijwel direct na vestiging in Nederland tot veel
naturalisaties De grote vraag naar naturalisatie bij deze oudNederlanders kan worden gezien als een correctie op de Toescheidmgsovereenkomst, die velen tegen hun wil de Nederlandse
nationaliteit had afgenomen 233 Hiernaast heeft de labiele politieke
en economische situatie in Suriname er ongetwijfeld toe bijgedragen dat veel Surinamers hun toekomst in Nederland door
naturalisatie wilden veiligstellen
Ook bij de in Nederland verblijvende Chinezen uit de Volksrepubliek en Hong Kong blijkt de belangstelling voor naturalisatie
relatief groot 2iA Groenendijk (1987 90-91) geeft hiervoor enkele
mogelijke verklaringen Zo wijst hij er op dat het vertrek uit China
en Hong Kong voor een deel van de immigranten waarschijnlijk
een vlucht is geweest voor politieke, economische of sociale
verhoudingen Vluchtelingen gaan volgens Groenendijk sneller tot
naturalisatie over Hiernaast kan ook de houding van de Chinese
regering van invloed zijn geweest De Chinese regering moedigt al
sinds de jaren vijftig naturalisatie in het buitenland aan Ook kan
naturalisatie een middel zijn om de rechtspositie te versterken Met
de Nederlandse nationaliteit is de mogelijkheid van uitzetting
uitgesloten en kan ook elders in de EG naar werk worden gezocht
Voor Chinezen uit Hong Kong kan hiernaast de onzekere status
van de kroonkolonie na 1997 een reden zijn voor naturalisatie De
grote vraag naar naturalisatie geldt overigens niet voor alle Chinezen Zo constateerden Blom en Romeijn in 1981 (1981 236) dat
binnen de Man-gemeenschap, een uit Hong Kong afkomstige
familie-gemeenschap met eigen culturele tradities, geen behoefte
aan naturalisatie bestaat Hun economisch zelfstandige positie in
het restaurantbednjf zou hen in staat stellen zich afzijdig te houden
van de Nederlandse maatschappij

233 Zie over de grate vraag naar
naturalisatie onder Surinamers de
gegevens van het CBS over de saldo s
van de wijzigingen van nationaliteit per
duizend vreemdelingen Deze
gegevens worden vanaf 1986 jaarlijks
gepubliceerd in de Maondstotistiek van
de bevolking
234 Zie bijvoorbeeld Tas ( 1990 6 en
1992 17-19) Pieke ( 1988) Voets en
Schoort (1988) Brassé (1989 9) en
Bakkeren Tap (1987 104)

Na 1985 is ook het aantal naturalisaties van Turken en Marokkanen sterk toegenomen Als echter wordt bedacht dat de Turken
en de Marokkanen al vanaf het eind van de jaren zeventig veruit de
grootste groepen vreemdelingen in Nederland zijn, blijkt de interesse voor het Nederlanderschap onder Turken en Marokkanen tot
de jaren negentig relatief klein te zijn geweest Die geringe interesse
leek in belangrijke mate te maken te hebben met emotionele
bezwaren Uit een onderzoek van de Vervoersbond CNV (1976 8 6)
onder de Turkse werknemers bij de Nederlandse Spoorwegen
bleek dat naturalisatie vrijwel unaniem werd afgewezen omdat dit
als "verraad aan het eigen land" werd gezien Shadid (1979 216)
constateerde een vergelijkbaar beeld bij de Marokkaanse werknemers Naturalisatie werd vaak afgewezen met antwoorden als
"wij zijn Arabieren" of "wij zijn Moslims" De weinigen die wel
positief over naturalisatie dachten, benadrukten dat hun motieven
uitsluitend instrumenteel van aard waren Zij zagen gevoelens en
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identiteit los van de (juridische) nationaliteit Uit een onderzoek
van Bakker en Tap (1987 103-104) bleek dat de grote mate van
bereidheid tot naturalisatie bij etnische ondernemers niet voor
Marokkaanse en Turkse ondernemers gold Ook door hen werd
naturalisatie als "landverraad" beschouwd Bovendien zou natura
lisatie kunnen leiden tot confiscatie van bezittingen in Marokko
Dezelfde emotionele bezwaren tegen naturalisatie bi) Turken
en Marokkanen werden ook geuit in een onderzoek van het
Instituut voor Rechtssociologie van Nijmegen naar de gevolgen
235
van collectief ontslag
De meerderheid van de in 1984 en 1985
geïnterviewde Turken en Marokkanen wees naturalisatie af met
uitspraken als "mijn hart is Turks", "Turkije is mijn moederland",
"ik ben Turk en zo wil ik blijven", "mijn hele familie is Marokkaan"
en "ik blijf toch Moslim" Vooral door Marokkanen werd de religie
als een belangrijk deel van de Marokkaanse identiteit gezien Eén
respondent antwoordde in dit verband dat hij er geen bezwaar
tegen zou hebben om Tunesier te zijn, maar Nederlander zijn, was
voor hem uitgesloten Hoe zeer deze religieuze en culturele
factoren bij Marokkanen van belang zijn, blijkt te meer nu zij bij
naturalisatie hun Marokkaanse nationaliteit kunnen behouden De
Marokkaanse overheid staat immers niet toe dat Marokkanen
afstand doen van hun nationaliteit Turken moesten daarentegen
tot 1 januan 1992 in beginsel wel afstand doen van hun nationaliteit als ZIJ zich wilden laten naturaliseren Op de vraag of zij wel
een Nederlands paspoort zouden aanvragen als ZIJ hun eigen
paspoort konden behouden, was het antwoord vaker positief,
maar nog steeds overheerste een afwijzende of aarzelende houding Voor een belangrijk deel kan dit worden verklaard uit het
terugkeerperspectief dat bij velen van de geïnterviewden aanwezig was Sommigen hadden hun gezin nog in het land van
herkomst Vooral bij de oudere respondenten leefde het terugkeerperspectief sterk ZIJ vonden naturalisatie dan ook vooral iets voor
jongeren Naast de emotionele bezwaren tegen naturalisatie zagen
verscheidene respondenten het nut van naturalisatie niet in Sommigen vonden dat de vestigingsvergunning voldoende rechtszekerheid bood Anderen meenden dat naturalisatie niets zou
helpen, omdat discriminatie door naturalisatie niet werd weggenomen In dit verband merkte één respondent op dat "de kleur
van je paspoort" niet van belang is
235 Zie over dit onderzoek Havinga
( 1989 108 e ν ) Over de motieven
van de respondenten uit dit
onderzoek om al dan niet een verzoek
om naturalisatie in te dienen is niet
eerder gepubliceerd
236 Van den Bedem spreekt
overigens niet van zakelijke en
emotionele motieven maar van
situationele rechtspositionele en
culturele motieven

Veel van deze onderzoeksresultaten worden bevestigd in een
recent onderzoek van Van den Bedem (1993) naar de motieven
voor naturalisatie bij Turken, Marokkanen, Tunesiers en Kaapverdianen Van den Bedem toont nog eens aan dat de keuze van
vreemdelingen om al dan niet naturalisatie aan te vragen afhangt
van de wisselwerking tussen zakelijke en emotionele motieven 2 3 6
In het algemeen vragen vreemdelingen voornamelijk om naturalisatie vanwege zakelijke motieven Het bezit van een sterke rechtspositie en de mogelijkheid van reizen zonder visum zijn de
belangrijkste motieven voor naturalisatie Emotionele motieven
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staan vaker naturalisatie in de weg dan dat ze tot naturalisatie
leiden Bi) de meeste respondenten lag de loyaliteit volgens Van
den Bedem nog bij het land van herkomst Het zich Nederlander
voelen werd slechts door een enkeling als één van de motieven
voor naturalisatie genoemd Voor anderen was het onmogelijk
zich Nederlander te voelen zolang ZIJ nog als buitenlander worden
behandeld
De emotionele weerstand tegen naturalisatie wordt minder
naarmate de verblijfsduur in Nederland toeneemt, het besef doordringt dat de toekomst van hun kinderen in Nederland zal liggen, meer familieleden en kennissen het Nederlanderschap aanvragen 237 en het perspectief van terugkeer naar het land van
herkomst vervaagt De sterke toename van het aantal naturalisaties
van Turken en Marokkanen sinds het begin van de jaren tachtig
wijst erop dat dit proces zich geleidelijk bij steeds meer Turken en
Marokkanen zal voltrekken Met het vervallen van de afstandseis
in 1992 is voor Turken bovendien een belangrijke drempel voor
het indienen van een verzoek weggenomen

11
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237 Van den Bnnk ( 1990 37) spreekt
m dit verband van een

Na 1975 zijn de regels, de procedures en de houding van de
Nederlandse overheid ten aanzien van de verlening van het
Nederlanderschap aan vreemdelingen verder versoepeld In 1976
werd het aantal gevallen waarin de minister van Justitie de
naturalisatie buiten het parlement om kon afhandelen, uitgebreid
Hierdoor konden onder meer de tweede generatie en alle oudNederlanders op eenvoudigere wijze Nederlander worden In
1977 besloot de regering de tot dan toe interne voorwaarden
voor naturalisatie openbaar te maken Alle voorwaarden voor
naturalisatie werden limitatief in een circulaire neergelegd en
gepubliceerd in de Staatscourant In 1984 werden deze beleidsregels m de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap opgenomen Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wet werd de
naturahsatieprocedure verder vereenvoudigd Na 135 jaar kwam
een eind aan het naturaliseren bij wet Elke verzoeker wordt
sinds 1985 bij Koninklijk Besluit genaturaliseerd Het ambtelijk
onderzoek naar de inburgering, vooral naar de kennis van de
Nederlandse taal, werd overgedragen van de plaatselijke politie
aan de burgemeester Ook de rechtspositie van de verzoeker
werd versterkt Bij afwijzing van het verzoek staat voor elke
verzoeker beroep op de rechter open Afwijzingen kwamen
tussen 1975 en 1992 overigens maar weinig voor Voor kinderen
van de tweede generatie werd het in 1985 nog eenvoudiger om
Nederlander te worden Zij kunnen bij het bereiken van de
achttienjarige leeftijd door optie het Nederlanderschap verkrijgen
Ten slotte is met ingang van 1992 de afstandseis bij naturalisatie

sneeuwbaleffect

vervallen Hiermee werd voor veel vreemdelingen een belangrij-
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ke drempel weggehaald om een verzoek om naturalisatie in te
dienen
Het ideaal van de natiestaat is ook na 1975 de wetgeving en het
beleid inzake de verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen blijven beïnvloeden De parlementaire discussies over de
waarde en de betekenis van het Nederlanderschap tijdens de
behandeling van de nieuwe nationahteitswet lieten nog eens
duidelijk zien dat de regering en de meerderheid van de leden in
de Tweede en in de Eerste Kamer voor het bezit of het verkrijgen
van het Nederlanderschap een zekere loyaliteit en emotionele
verbondenheid met Nederland vereisen De inburgeringseis en de
afstandseis werden in dit verband als essentiële voorwaarden voor
naturalisatie gezien Het feit dat in 1985 op aandringen van de
Raad van State werd gekozen voor naturalisatie bij Koninklijk
Besluit in plaats van bij ministeriele beslissing, is eveneens een
indicatie voor de emotionele betekenis die aan het Nederlanderschap wordt gehecht
De invloed van het ideaal van de natiestaat kwam ook in de
penode 1975-1992 niet alleen tot uiting in opvattingen over het
lidmaatschap van de Nederlandse natie, maar ook in opvattingen over
de behartiging van nationale belangen Zo vervult de Nederlandse
nationaliteitswetgeving mede een functie in het toelatingsbeleid Sinds
1985 knjgen staatloze kinderen bij geboorte in Nederland niet langer
automatisch het Nederlanderschap Die wijziging is aangebracht om
zigeuners het recht op toelating tot Nederland te kunnen ontzeggen.
Buitenlandse vrouwen die met een Nederlander trouwen hebben geen
optierecht op het Nederlanderschap meer Die verandering is doorgevoerd om huwelijken die met het oog op het verknjgen van een
verblijfsrecht in Nederland worden gesloten, tegen te gaan Ook is
naturalisatie alleen mogelijk, als er geen bezwaar bestaat tegen het
verblijf voor onbepaalde tijd De Nederlandse nationahteitswetgeving en het naturalisatiebeleid zijn na 1980 ook een belangnjk
instrument van het minderhedenbeleid geweest Het behoud van de
derde-generatiebepaling, de toekenning van een optierecht aan de
tweede generatie en het vervallen van de afstandseis bij naturalisatie
voor de eerste generatie vreemdelingen zijn alle een rechtstreeks
uitvloeisel van het minderhedenbeleid
De parlementaire discussies omtrent de handhaving van de
derdegeneratiebepalmg en de verlening van het optierecht aan de
tweede generatie laten zien dat opvattingen over het lidmaatschap
van de Nederlandse natie niet op zich staan, maar beïnvloed
worden door andere opvattingen, deze keer door opvattingen
over het gelijkheidsideaal Het oorspronkelijke wetsontwerp had
de tweede en de derde generatie vreemdelingen niets te bieden
De derde generatie verkreeg bij geboorte niet langer automatisch
het Nederlanderschap, omdat volgens de regering bij deze kinderen de garantie van een nauwe band met Nederland zou
ontbreken Toen echter kort daarna de versterking van de rechtspositie van langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen

Liberalere regels en procedures

213

ten gevolge van het minderhedenbeleid een punt op de politieke
agenda werd, kwam de regering hier op terug Zij verklaarde toen
dat uit een oogpunt van inburgering geen enkel beletsel tegen
verlening van het Nederlanderschap aan de derde generatie bestond en dat moest worden toegegeven dat de derde generatie een
nauwe band met Nederland had Vanwege diezelfde nauwe band
werd ook de tweede generatie een optierecht toegekend
Bovengenoemde wijzigingen in wetgeving en beleid laten tevens zien dat het gelijkheidsideaal in de periode 1975-1992 sterk
aan kracht won Het minderhedenbeleid werkte daarbij als katalysator Gelijke kansen en gelijke behandeling van Nederlanders
en langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen stonden
hoog in het vaandel van de Minderhedennota De bewerkstelliging van een sterke rechtspositie voor vreemdelingen werd als
een voorwaarde voor het slagen van dit beleid gezien
Het aantal naturalisaties nam in de periode tussen 1975-1992
wederom sterk toe Het gemiddeld aantal per jaar steeg van zo'n
8 000 in de tweede helft van de jaren zeventig tot meer dan 25 000
in het begin van de jaren negentig Deze stijging hield deels
verband met de versoepeling van de wetgeving en het beleid,
maar was ook een gevolg van de toegenomen migratie naar
Nederland Evenals de onafhankelijkheid van Indonesie leidde
ook de onafhankelijkheid van Suriname tot migratie naar Nederland In de eerste helft van de jaren tachtig werden ruim 20 000
Surinamers genaturaliseerd
Sinds het begin van de jaren negentig is ook het aantal naturalisaties van Marokkanen en Turken sterk toegenomen Tot dan toe
was de belangstelling voor naturalisatie onder deze twee grootste
vreemdelingengroepen in Nederland zeer gering Emotionele
bezwaren stonden voor veel Marokkanen en Turken aan naturalisatie in de weg Hiernaast zagen sommigen het nut van naturalisatie niet in, omdat zij hun rechtspositie sterk genoeg vonden of
omdat discriminatie er toch niet door zou worden weggenomen
Voor degenen die wel om naturalisatie vroegen, hadden zakelijke
motieven, zoals het bezit van een sterke verblijfstitel en het
probleemloos reizen in Europa, de overhand De sterke toename
van het aantal naturalisaties van Marokkanen en Turken sinds het
begin van de jaren negentig geeft aan dat hierin geleidelijk
verandering komt Dit hangt samen met het feit dat velen van hen
al meer dan vijftien jaar in Nederland verblijven en het perspectief
op terugkeer is vervaagd Voor Turken is met het wegvallen van
de afstandseis bovendien een belangrijke belemmering weggenomen Op grond van deze omstandigheden zal het aantal naturalisaties van Turken en Marokkanen ook in de komende jaren
blijven groeien
Het aantal opties van Marokkaanse en Turkse kinderen van de
tweede generatie zal eveneens blijven stijgen, omdat steeds meer
van hen de meerderjarige leeftijd zullen bereiken Hoe groot die
stijging daadwerkelijk zal zijn, hangt mede af van de interesse voor
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naturalisatie bi) hun ouders Vooralsnog is immers het aantal
kinderen dat met hun ouders gedurende de minderjarige leeftijd
wordt meegenaturaliseerd aanzienlijk groter dan het aantal kinderen dat bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd van het
optierecht gebruik maakt

1

Inleiding

In het eerste hoofdstuk werden vier onderzoeksvragen geformuleerd De eerste vraag ging over de ontwikkelingen die zich in
Nederland tussen 1813 en 1992 hebben voorgedaan met betrekking tot de wetgeving en het beleid inzake de verlening van de
Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen De tweede vraag
betrof de verklaring van die ontwikkelingen De aandacht ging
daarbi) in het bijzonder uit naar de invloed van het ideaal van de
natiestaat en het gelijkheidsideaal De derde vraag had betrekking
op de omvang van nationahteitsverknjging door vreemdelingen
tussen 1813 en 1992 De vierde vraag ten slotte ging over de
verklanng van de veranderingen in omvang, in het bijzonder,
welke invloed enerzijds de wetgeving en het overheidsbeleid en
anderzijds de belangstelling van vreemdelingen voor de Nederlandse nationaliteit in de loop der tijd op die veranderingen
hebben gehad Deze onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk
beantwoord Het boek wordt afgesloten met een blik op de
toekomst van de Nederlandse nationaliteitswetgeving

2

Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan
vreemdelingen: wetgeving e n beleid

De ontwikkeling van de Nederlandse nationahteitswetgeving sinds
het begin van de vonge eeuw kan, voor wat betreft de wijzen van
verwerving van de Nederlandse nationaliteit door vreemdelingen,
worden gekaraktenseerd als een ontwikkeling van een liberale
wetgeving naar een restrictieve wetgeving en weer terug (zie
figuur 2)
Zowel de grondwetten van 1814 en 1815 als de eerste echte
Nederlandse nationahteitsregelingen, het Burgerlijk Wetboek van
1838 en de nationahteitswet van 1850, kenden de Nederlandse
nationaliteit pnmair toe op basis van geboorte op Nederlands
grondgebied (het ïnboorlingschap) Dit betekende dat ook kinderen van vreemdelingen bij geboorte in Nederland automatisch de
Nederlandse nationaliteit verwierven
Aan deze liberale wetgeving kwam een eind, toen in 1892 de
wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap tot stand
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kwam In deze wet werd afstamming het centrale aanknopingspunt voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit bi) geboorte
Kinderen van vreemdelingen die na 1892 werden geboren, verwierven hierdoor niet langer de Nederlandse nationaliteit Een
uitzondering gold voor kinderen van de derde generatie die
anders staatloos zouden worden Alle anderen echter waren,
evenals hun ouders, voor de verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit op naturalisatie aangewezen
In 1953 werd geboorte op Nederlands grondgebied voor de
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit weer belangrijker De
gehele derde generatie, dus niet alleen de staatlozen, verkreeg bij
geboorte weer automatisch de Nederlandse nationaliteit
Toen de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
in 1984 werd vervangen door de Rijkswet op het Nederlanderschap, dreigde de derde-generatiebepahng weer te verdwijnen
De Tweede Kamer stak hier echter een stokje voor Er kwam
bovendien een optierecht voor de tweede generatie, dat bij het
bereiken van de leeftijd van achttien jaar kan worden uitgeoefend
Voor de eerste generatie is naturalisatie steeds de enige mogelijkheid geweest om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen Het
naturahsatiebeleid tussen 1813 en 1992 kan ruwweg in drie perioden worden onderscheiden
De eerste penode betreft de periode vóór de Eerste Wereldoorlog In de gehele negentiende en het begin van de twintigste eeuw
was naturalisatie in Nederland, zoals Thorbecke het in 1850
omschreef, een exceptionele maatregel Het beleid was gericht op
de naturalisatie van enkele welgestelde en goed opgeleide vreemdelingen die de Nederlandse nationaliteit voornamelijk wilden
verkrijgen, om het kiesrecht of een openbare functie te kunnen
uitoefenen Het aantal naturalisaties beperkte zich dan ook lange
tijd tot enkele tientallen per jaar
De tweede periode loopt van het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in 1914 tot het begin van de jaren vijftig Tijdens deze
periode nam de betekenis van de Nederlandse nationaliteit voor
het verblijfsrecht in Nederland toe, omdat het vreemdelingenbeleid

Figuur 2

Verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen naar wijze van
verkrijging (1813-1992)
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werd aangescherpt De angst bij vreemdelingen voor uitzetting
had tot gevolg dat het aantal verzoeken om naturalisatie steeg van
enkele tientallen tot enkele honderden per )aar Deze stijging had
op haar beurt tot gevolg dat het naturahsatiebeleid restrictiever
werd De normen werden aangescherpt, de kosten werden verhoogd, de procedure duurde zeer lang en het aantal afwijzingen
was relatief hoog Vooral in de jaren dertig en in de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog had het naturahsatiebeleid het karakter
van een ontmoedigingsbeleid
De derde periode is de periode vanaf het begin van de jaren
vijftig tot 1992 In deze periode werd het naturahsatiebeleid geleidelijk liberaler en veranderde het karakter van naturalisatie langzaam van een gunst naar een recht De praktijk veranderde, om
met de woorden van Brubaker te spreken, van een discretionary
system naar een as-of-right system De normen werden versoepeld,
de procedures werden vereenvoudigd, de voorwaarden voor naturalisatie werden openbaar, de rechtspositie van verzoekers werd
versterkt, afwijzingen werden een zeldzaamheid en het aantal
naturalisaties steeg sterk Deze ontwikkelingen kregen in de jaren
tachtig nog een extra impuls, doordat het naturahsatiebeleid werd
ge<cien als instrument van het minderhedenbeleid

3

Verlening van de Nederlandse nationaliteit In e e n
spanningsveld van twee politieke idealen

De huidige besluitvorming over nationahteitsverlening aan vreemdelingen vindt plaats in een spanningsveld van twee invloedrijke
politieke idealen het ideaal van de natiestaat en het gelijkheidsideaal Historisch gezien is van een dergelijk spanningsveld in
Nederland echter lange tijd nauwelijks sprake geweest Van 1813,
het begin van de onderzochte periode, tot na de Tweede Wereldoorlog hebben de politieke discussies voornamelijk onder invloed
van het ideaal van de natiestaat gestaan Opvattingen over het
lidmaatschap van de Nederlandse natie en opvattingen over de
behartiging van nationale belangen, beide inherent aan het ideaal
van de natiestaat, hebben voortdurend hun stempel op de wetgeving en op het naturahsatiebeleid gedrukt De invloed van het
gelijkheidsideaal daarentegen was in die periode uiterst gering
Opvattingen over de plicht tot gelijke behandeling van langdurig
in Nederland gevestigde vreemdelingen waren in de politieke
discussies zelden te horen Dit veranderde pas na de Tweede
Wereldoorlog, toen het gelijkheidsideaal langzaam aan betekenis
begon te winnen Ook toen was overigens niet altijd sprake van
spanning tussen de twee idealen Vaak gingen opvattingen over de
plicht tot gelijke behandeling van vreemdelingen samen met
opvattingen over de behartiging van nationale belangen
Om een en ander te adstrueren, wordt in de volgende paragrafen
kort ingegaan op de invloed die opvattingen over het lidmaatschap
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van de natie, over de behartiging van nationale belangen en over
de plicht tot gelijke behandeling van vreemdelingen sinds het
begin van de vonge eeuw op de nationaliteitswetgeving en op het
naturalisatiebeleid hebben gehad
3 1

OPVATTINGEN OVER HET LIDMAATSCHAP
VAN DE NEDERLANDSE NATIE

Opvattingen over wie tot het Nederlandse volk behoren, in dit
boek omschreven als opvattingen over het lidmaatschap van de
Nederlandse natie, hebben in de politieke discussies over nationaliteitsverlening aan vreemdelingen gedurende de gehele onderzochte periode een belangrijke rol gespeeld Dit was al zo bij de
totstandkoming van de grondwetten van 1814 en 1815, maar ook
nog tijdens de behandeling van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1984 In al die discussies komt vrijwel voortdurend
hetzelfde wat vage ideaalbeeld van een Nederlander naar voren
het is kort gezegd een persoon die zich sterk verbonden voelt met
Nederland en het Nederlandse volk en die zich loyaal inzet voor
de instandhouding en de ontwikkeling van de Nederlandse staat
In de wetgeving en het beleid is dit ideaalbeeld slechts in indirecte
zin terug te vinden Het verschil tussen de politiek-ideologische
opvattingen over het lidmaatschap van de natie en de praktische
uitwerking van die opvattingen in concrete voorwaarden voor de
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit is groot Dit geldt
vooral voor de verkrijging bij geboorte en door optie, maar ook
voor de verkrijging door naturalisatie
Sinds het begin van de vorige eeuw heeft veruit het grootste
deel van de Nederlanders tnjgeboorte de Nederlandse nationaliteit
verkregen Al deze Nederlanders verkregen hun nationaliteit op
een moment dat van gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens per
definitie nog geen sprake kon zijn Toch werd hun automatisch de
Nederlandse nationaliteit verleend, omdat ervan werd uitgegaan
dat die nationale gevoelens zich bij hen vanzelf zouden ontwikkelen Wie kregen nu de Nederlandse nationaliteit bij geboorte, bij
wie werd ervan uitgegaan dat die gevoelens zich automatisch
zouden ontwikkelen en welke ontwikkelingen hebben zich daarbij sinds de vorige eeuw voorgedaan'
Vóór 1892 kreeg iedereen die geboren werd uit in Nederland
gevestigde of ingezeten ouders, automatisch de Nederlandse nationaliteit De plaats van geboorte van het kind was van ondergeschikt belang Het ingezetenschap van de ouders werd als
voldoende waarborg gezien voor de toekomstige gemeenschapsen loyahteitsgevoelens van hun kinderen Of de regering en de
Tweede Kamer daarbij vooral of alleen de kinderen van (autochtone) Nederlanders op het oog hadden, of ook de kinderen van in
Nederlandse gevestigde vreemdelingen, is op basis van de parlementaire stukken niet duidelijk In elk geval was het zeker niet
de bedoeling kinderen van vreemdelingen van de Nederlandse
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nationaliteit uit te sluiten Het Burgerlijk Wetboek van 1838 verklaarde zelfs uitdrukkelijk dat buiten Nederland geboren kinderen
van m Nederland gevestigde vreemde ouders de Nederlandse
nationaliteit bezaten Hiertegen werd geen enkel bezwaar geuit
Dit was anders toen in 1892 voor het 'afstammingsbeginsel'
werd gekozen en de Nederlandse nationaliteit in beginsel nog
slechts door geboorte uit Nederlandse ouders kon worden verkregen Afstamming, geboorte uit Nederlandse ouders, werd als een
betere waarborg voor de gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens
gezien dan geboorte op Nederlands grondgebied Juist bi) kinderen
van Nederlandse ouders zouden, zoals Hamaker het in 1895 uitdrukte, "die nationale gevoelens aanwezig ( ) zijn, die het cement
van het Nederlandse volk uitmaken" Kinderen van Nederlandse
ouders vormden, met andere woorden, samen met hun ouders de
kern van de Nederlandse natie Kinderen van in Nederland gevestigde vreemdelingen maakten daarvan geen deel (meer) uit
Het betrof hier overigens geen algemene opvatting Met name
over de vraag of de derde generatie niet ook tot de Nederlandse
natie moest worden gerekend, hebben in 1892, en ook later,
uiteenlopende opvattingen bestaan Een aantal leden van de
Tweede Kamer was in 1892 van mening dat de derde generatie tot
de Nederlanders behoorde te worden gerekend Deze kinderen,
van wie de ouders ook al in Nederland waren geboren, zouden
nauwelijks van kinderen van Nederlandse ouders zijn te onderscheiden Ook de regering verklaarde bij nader inzien dat de
derde generatie geacht kon worden zich "zodanig met het land te
hebben vereenzelvigd, dat zij als nationalen konden worden
aangemerkt" Toch was de regenng blijkbaar niet echt overtuigd,
want de enkele opvatting dat het hier eigenlijk om Nederlanders
ging, was voor de regenng onvoldoende reden om hun de
Nederlandse nationaliteit toe te kennen De regering liet de praktische en emotionele bezwaren tegen het temtonahteitsbeginsel
en tegen dubbele nationaliteit prevaleren De derde generatie
werd, met uitzondering van de staatlozen, van de Nederlandse
nationaliteit uitgesloten
In 1953 sloeg de balans de andere kant uit De keuze voor het
afstammingsbeginsel in 1892 had ertoe geleid dat vooral in de
grensstreken veel vreemdelingen woonden van wie hun familie al
enkele generaties eerder naar Nederland was gekomen Volgens
de regering waren deze vreemdelingen alleen in juridisch opzicht
geen Nederlander Om aan deze situatie een eind te maken, werd
in 1953 besloten, met terugwerkende kracht tot 1892, aan de
gehele derde generatie alsnog de Nederlandse nationaliteit te
verlenen Het belang om volledig ingeburgerde vreemdelingen
een gelijke rechtspositie als die van Nederlanders te verlenen,
woog nu zwaarder dan de emotionele en de praktische bezwaren
tegen dubbele nationaliteit
In 1981, toen het wetsontwerp van de Rijkswet op het Nederlanderschap werd ingediend, leek de geschiedenis zich te herhalen
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De regering wilde de derde-generatiebepaling weer schrappen
Onder druk van de Tweede Kamer kwam 7e hier echter van terug
Zoals ook in 1892 gebeurde, erkende de regering bi) nader inzien
dat "uit een oogpunt van inburgering in de Nederlandse ( )
samenleving geen enkel beletsel" bestond voor de verlening van
de Nederlandse nationaliteit aan de derde generatie Mede ten
gevolge van het minderhedenbeleid werd de derde-generatiebepaling behouden
Evenals bi) de verwerving van de Nederlandse nationaliteit
door geboorte wordt ook bij de uitoefening van het sinds 1985
bestaande optterecbt door de tweede generatie niet individueel
beoordeeld of de gewenste gemeenschaps- en loyaliteitsgevoelens
aanwezig zijn Ook hier worden die echter wel verondersteld
aanwezig te zijn De regering en de meerderheid van de Tweede
Kamer waren tijdens de behandeling van de Rijkswet op het
Nederlanderschap van mening, dat die gevoelens niet zo sterk
geacht moesten worden om de tweede generatie, evenals de
derde generatie, al bij geboorte de Nederlandse nationaliteit te
verlenen Wel meenden zij dat bi) deze in Nederland geboren en
getogen personen kon worden volstaan met een verklanng van de
betrokkene De uitgebreide en tijdrovende naturalisatieprocedure
kon dan achterwege blijven
Bij de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie is het verband tussen opvattingen over het lidmaatschap
van de Nederlandse natie en de wettelijke regels en het beleid veel
explicieter aanwezig Anders dan bij de automatische verkrijging
bij geboorte en bij de verkrijging door optie wordt bij naturalisatie
op basis van een individueel onderzoek vastgesteld of de verzoeker de Nederlandse nationaliteit kan verkrijgen Dit onderzoek
heeft steeds mede tot doel gehad om te beoordelen of de verzoekers zich voldoende emotioneel bij Nederland en het Nederlandse
volk betrokken voelden
De vraag of de verzoeker zich had 'vereenzelvigd met de
Nederlandse samenleving', speelde bij dit onderzoek in de vorige
eeuw en het begin van deze eeuw een belangrijke rol Later werd
niet meer van vereenzelviging met de Nederlandse samenleving,
maar van assimilatie of inburgering gesproken Om te beoordelen
of de verzoeker zich met de Nederlandse samenleving had vereenzelvigd, of hij als geassimileerd of ingeburgerd kon worden beschouwd, werd uitgebreid informatie ingewonnen over het
'zedelijk en maatschappelijk gedrag', de gezinssituatie, de verblijfsduur in Nederland, de omgang met Nederlanders, de kennis
van de Nederlandse taal en de motieven voor het verzoek De
praktische uitvoering van dit onderzoek lag voornamelijk in handen van de plaatselijke politie, de burgemeester en de officier van
justitie De laatste decennia is het onderzoek naar de inburgering
van de verzoeker aanmerkelijk vereenvoudigd Vanaf 1985 wordt
volstaan met een advies van de burgemeester, in feite de gemeentesecretarie Het onderzoek naar de inburgering is grotendeels
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gereduceerd tot een onderzoek naar de mondelinge kennis van de
Nederlandse taal Bi) verzoekers die minstens vijf jaar in Nederland
wonen en over een redelijke kennis van de Nederlandse taal
beschikken, wordt in beginsel aangenomen dat zi) in de Neder
landse samenleving zijn ingeburgerd
De voorwaarde voor naturalisatie dat afstand moet worden
gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit, is tot 1992, toen deze
voorwaarde is vervallen, altijd een belangrijk instrument geweest
om de gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens van verzoekers te
peilen Was een verzoeker niet bereid afstand te doen van zijn
oorspronkelijke nationaliteit, dan werd hieruit afgeleid dat de
emotionele banden met het land van herkomst nog te sterk waren
en de emotionele banden met Nederland nog te zwak om de
naturalisatie te verlenen De voorwaarde dat naturalisatie in
beginsel slechts mogelijk was na zes jaar, later vijf jaar, in
Nederland te hebben gewoond, was eveneens een uitvloeisel van
de opvatting dat voordien nog geen voldoende sterke band met
Nederland kon zijn opgebouwd Ten slotte waren ook de hoge
leges voor naturalisatie, zeker voor de oorlog, niet alleen ter
dekking van de kosten maar tevens om, zoals minister van Justitie
Donner het in 1931 zei, "de kracht van de begeerte" voor de
Nederlandse nationaliteit te toetsen
Bij de naturalisatie van oud-Nederlanders werden bovenge
noemde voorwaarden voor naturalisatie vaak niet of in afgezwakte
vorm gesteld Dit was voor een belangrijk deel het gevolg van de
opvatting dat deze personen ondanks het verlies van de Neder
landse nationaliteit toch leden van de Nederlandse natie waren
gebleven Er speelden echter, zoals hierna zal blijken, vaak ook
pragmatische overwegingen mee
De grote invloed van opvattingen over het lidmaatschap van de
Nederlandse natie blijkt ten slotte uit de ontwikkeling van de
nationahteitsrechtelijke positie van de koloniale bevolking Het
grootste deel van de bevolking van de Nederlandse kolomen
bezat vanwege het territorialiteitsbeginsel de Nederlandse natio
naliteit op basis van het Burgerlijk Wetboek van 1838 Dit bete
kende niet dat de inheemse bevolking van de kolomen tot de
Nederlandse natie werd gerekend De toekenning van de Neder
landse nationaliteit aan de 'inlanders' was slechts de uitdrukking
van de volkenrechtelijke band met Nederland Dit bleek duidelijk
toen zij in 1850 van het politieke Nederlanderschap werden
uitgesloten Minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke was van
mening dat de uitsluiting was gerechtvaardigd, omdat de inheemse
bevolking niet tot de Nederlandse natie kon worden gerekend
Om dezelfde reden werden de 'inlanders en met hen gehjkgestelden' uit Nederlands-Indie in 1892 van de Nederlandse nationali
teit uitgesloten en werd hun in 19Ю de tweederangse status van
'Nederlands onderdaan met-Nederlander' verleend Bij de onaf
hankelijkheid van Indonesie in 1949 en die van Suriname in 1975
waren opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse
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natie ook van belang voor de toescheiding van staatsburgers aan
de nieuwe onafhankelijke staten Degenen die geacht werden tot
de Indonesische of de Surinaamse natie te behoren, verkregen de
Indonesische respectievelijk de Surinaamse nationaliteit Degenen die tot de Nederlandse natie werden gerekend, bleven
Nederlander
3 2

OPVATTINGEN OVER DE BEHARTIGING
VAN NATIONALE BELANGEN

Het ideaal van de natiestaat komt in de politieke discussies over
de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen
niet alleen tot uiting in opvattingen over het lidmaatschap van de
Nederlandse natie Opvattingen over de behartiging van nationale
belangen hebben in de politieke discussies eveneens voortdurend
een belangrijke rol gespeeld In die discussies komen vier nationale belangen nadrukkelijk naar voren
Het eerste nationale belang vloeit direct voort uit het ideaal van
de natiestaat en hangt nauw samen met de zojuist besproken
opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie het
belang van een homogene natie De opvatting dat voor het
voortbestaan en de ontwikkeling van de Nederlandse staat een
homogene natie nodig is, waarvan de leden sterke gemeenschapsen loyahteitsgevoelens hebben en bereid zijn aan de instandhouding en ontwikkeling van het zelfstandig bestaan van hun staat
mee te werken, is steeds van invloed geweest op de Nederlandse
nationaliteitswetgeving Personen die zich niet of onvoldoende
betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving, zouden de
neiging hebben zich aan de plichten van Nederlanders te onttrekken, terwijl ze wel van de rechten van de Nederlandse nationaliteit
gebruikmaken
Het belang van deze opvatting bleek onder meer in I860, toen
het vast beleid werd dat vreemdelingen voor naturalisatie m
Nederland afstand moesten doen van hun oorspronkelijke nationaliteit Minister van Justitie Godefroi meende dat de afstandseis
noodzakelijk was, omdat anders personen zouden worden genaturaliseerd die "gesterkt door het bezit der nationaliteit van een
ander land, zich ligt, vooral in moeilijke omstandigheden, kunnen
onttrekken aan de verplichtingen welke op hen als Nederlanders
rusten" Ook m 1892 wees de regenng op het gevaar de Nederlandse nationaliteit te verlenen aan personen die zich onvoldoende bij Nederland betrokken voelden Kinderen van vreemdelingen zouden bij geboorte niet langer de Nederlandse nationaliteit dienen te verknjgen, omdat anders personen "tot nationalen
verklaard worden, die inderdaad tot een ander land zich aangetrokken voelen en van wie men juist in omstandigheden, waarin
op onze nationaliteit een beroep wordt gedaan, gaarne ontslagen
zouden zijn, doch zich dan niet zou kunnen ontslaan" De discussies over de "waarde en betekenis van het Nederlanderschap"
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tijdens de parlementaire behandeling van de Rijkswet op het
Nederlanderschap van 1984 maakten duidelijk dat dezelfde opvattingen nog steeds leven Het Nederlanderschap zou "een wezenlijke verbondenheid met de Nederlandse samenleving inhouden"
Juist op grond van die verbondenheid zouden aan het Nederlanderschap behalve publieke rechten ook publieke plichten zijn
verbonden Staatssecretaris van Justitie Korte-van Hemel meende
dat iedere vreemdeling die het Nederlanderschap verkrijgt, "daarmee verantwoordelijkheid aanvaardt voor het welzijn van de
Nederlandse of Nederlands-Antilhaanse samenleving" In de vorige paragraaf bleek dat opvattingen over het belang van een
homogene natie, van leden met sterke gemeenschaps- en loyahteitsgevoelens, grote invloed hebben gehad op de wetgeving en
het beleid inzake de verlening van de Nederlandse nationaliteit
aan vreemdelingen
Het tweede nationale belang dat in de politieke discussies
omtrent nationahteitsverlening aan vreemdelingen kan worden
onderscheiden, is het belang van de bevordering van integratie of
parttctpatte van langdurig m Nederland gevestigde vreemdelingen
of, negatief geformuleerd, het tegengaan van segregatie of vervreemding van vreemdelingen van de Nederlandse samenleving
In de vonge eeuw speelde dit belang nog nauwelijks een rol in de
politieke discussie Na 1892, toen kinderen van vreemdelingen bij
geboorte in Nederland niet meer automatisch Nederlander werden
en zij, evenals hun ouders, voor de verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit op naturalisatie waren aangewezen, kwam hiervoor
meer aandacht Naturalisatie werd tot op zekere hoogte gezien als
een instrument om het ontstaan van 'vreemdehngenkolonies',
waarvoor door de voorstanders van het territorialiteitsbeginsel in
1892 was gewaarschuwd, tegen te gaan Vanaf het begin van de
twintigste eeuw nam de regering daarom het standpunt in dat,
zoals minister van Justitie Ort het in 1914 verwoordde, "het in het
algemeen in het belang van de Staat moet worden geacht, dat
personen, die zich duurzaam hier te lande hebben gevestigd en
zich hier een bestaan hebben verworven, ook de Nederlandse
nationaliteit deelachtig worden" Minister van Justitie Van Schaik
betoogde in 1934 hetzelfde, toen hij zei dat men het gevaar liep
"minoriteiten te kweeken", als in Nederland wonende vreemdelingen die feitelijk Nederlander waren, de Nederlandse nationaliteit niet konden verkrijgen Zou men hen vreemdeling laten, dan
zouden zij volgens hem "uiteraard minder verknocht blijven" aan
Nederland Minister van Justitie Samkalden meende in 1965 zelfs
dat de oude beleidsopvatting om langdung in Nederland verblijvende en ingeburgerde vreemdelingen te naturaliseren er daadwerkelijk mede toe had geleid dat zich in Nederland geen
'minderheden-problemen' voordeden
De opvatting dat met nationaliteitsverlening aan vreemdelingen
met het oog op de participatie en de integratie in de Nederlandse
samenleving een nationaal belang wordt gediend, droeg er in 1953
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toe bi] dat de derde generatie weer automatisch Nederlander bij
geboorte werd Deze opvatting won echter vooral in de jaren
tachtig aan betekenis Onder invloed van het minderhedenbeleid
werd naturalisatie door de Nederlandse overheid meer en meer
actief gestimuleerd Voor de tweede generatie werd in 1985 een
optierecht in het leven geroepen en sinds 1992 mag ook de eerste
generatie bi] naturalisatie de oorspronkelijke nationaliteit behouden De politieke discussies tijdens de behandeling van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1984 laten overigens zien hoe
opvattingen over nationale belangen opvattingen over het lidmaatschap van de Nederlandse natie kunnen beïnvloeden Pas toen het
minderhedenbeleid in de parlementaire discussie over de nieuwe
nationahteitswet werd betrokken, meende de regering bij nader
inzien dat de derde en de tweede generatie toch zo nauw met de
Nederlandse samenleving waren verbonden, dat een vereenvoudigde procedure ter verkrijging van de Nederlandse nationaliteit
op zijn plaats was
Het derde nationale belang dat een belangrijke rol speelt in de
politieke discussies over verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen, is dat van de bescherming en ontwikkeling
van de Nederlandse economie Vreemdelingen die vanwege hun
bedrijf of beroep als een 'aanwinst' werden beschouwd, werden
doorgaans sneller of onder minder stringente voorwaarden genaturaliseerd Zo werd al in 1814 besloten dat vreemdelingen die in
Nederland een fabriek of bedrijf vestigden, niet voor twaalfhonderd maar voor driehonderd frank (hondervijftig gulden) konden worden genaturaliseerd Na de Tweede Wereldoorlog werd
voorrang verleend aan verzoekers "wier naturalisatie ten goede
komt aan 's lands cultureel, sociaal of economisch belang" Dit
deed zich onder meer voor bij onderwijzers, waaraan een tekort
was, en ondernemers die met hun bedrijf het "Nederlands deviezenbelang" dienden
Meestal hadden opvattingen over de behartiging van economische belangen echter een restrictieve invloed op het naturalisatiebeleid Die invloed deed z.ich vooral na de Eerste Wereldoorlog gelden, toen de Nederlandse overheid zich, evenals de
andere Europese overheden, ten gevolge van de sociaal-economische problemen nadrukkelijk ging bemoeien met de bescherming van de nationale werkgelegenheid en de openbare kas De
min of meer vanzelfsprekende situatie dat vreemdelingen in
Nederland mochten wonen en werken, zolang zij over voldoende
bestaansmiddelen beschikten en niemand tot last waren, kwam
door het protectionistische beleid onder druk te staan Ook het
naturahsatiebeleid werd restrictiever De verhoging van de kosten
voor naturalisatie in 1920, de verlenging van de termijn voor het
in behandeling nemen van een verzoek tot vijftien jaar en het
onbehandeld laten liggen van verzoeken in de jaren dertig, zi)n
alle voorbeelden van restrictieve maatregelen, die met het oog op
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de bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt en de openbare
kas werden getroffen
Na de Tweede Wereldoorlog is de directe invloed van opvattingen over economische belangen op het naturalisatiebeleid afgenomen Ze spelen nog slechts op indirecte wijze een rol via het
toelatings- en vestigingsbeleid Naturalisatie komt immers pas aan
de orde als er geen bezwaar bestaat voor verblijf voor onbepaalde
tijd in Nederland
Het vierde en laatste belangrijke nationale belang dat in de
politieke discussies over verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen kan worden onderscheiden, is dat van de
regulering van de toelating en de vestiging van vreemdelingen in
Nederland
Al in de negentiende eeuw kwamen vreemdelingen alleen voor
naturalisatie in aanmerking, als zij over een "eerlijk middel van
bestaan" beschikten Armlastige vreemdelingen behoorden in beginsel het land te verlaten Om die reden werd voor naturalisatie
ook een 'gevestigd verblijf van een aantal jaren vereist Hierdoor
werden zigeuners van naturalisatie in Nederland uitgesloten De
angst voor vestiging van zigeuners in Nederland speelde overigens
ook bij de totstandkoming van de Rijkswet op het Nederlanderschap van 1984 nog een rol Staatloze kinderen die in Nederland
worden geboren, verkrijgen het Nederlanderschap niet automatisch bij geboorte, maar kunnen na drie jaar door optie Nederlander worden De regering wilde hiermee voorkomen dat zigeuners,
waaronder zich veel staatlozen bevinden, de gebcxirte van hun
kind in Nederland laten plaatsvinden om het restrictieve toelatingsbeleid te omzeilen
De relatie tussen het naturalisatiebeleid en het vreemdelingenbeleid werd vooral sterker toen, ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, de betekenis van de Nederlandse nationaliteit voor het
recht om in Nederland te mogen verblijven, toenam Het economisch protectionisme en de aanscherping van het toelatings- en
vestigingsbeleid hadden enerzijds tot gevolg dat steeds meer
vreemdelingen hun verblijf in Nederland door naturalisatie trachtten veilig te stellen en anderzijds dat de Nederlandse overheid een
restrictiever naturalisatiebeleid ging voeren Met name in de jaren
dertig werd het aantal naturalisaties beperkt gehouden om de
mogelijkheid van uitzetting open te houden
Ook na de Tweede Wereldoorlog was er een sterke invloed van
het toelatings- en vestigingsbeleid op het nationaliteitsbeleid In
1945 werd een besluit uitgevaardigd waardoor Duitse vrouwen die
met een Nederlander trouwden, niet langer automatisch de Nederlandse nationaliteit verkregen Duitse vrouwen die door zo'n
huwelijk tijdens de oorlog Nederlandse waren geworden, werd de
Nederlandse nationaliteit afgenomen De Nederlandse regering
wilde met deze maatregelen voorkomen, dat Duitse vrouwen door
een huwelijk met een Nederlander het verblijf in Nederland
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konden veiligstellen of afdwingen De dekolonisatie van Indonesie
en Sunname en de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesie
laten eveneens zeer nadrukkelijk zien dat het Nederlandse nationaliteitsbeleid mede gebruikt werd om de immigratie naar Nederland te beperken De effectiviteit van het beleid was overigens
beperkt Politieke en morele verplichtingen leidden er uiteindelijk
toe, dat vele voormalige onderdanen uit Indonesie en Sunname
toch in Nederland werden toegelaten De invloed die het toelatings- en vestigingsbeleid nu nog steeds op het naturahsatiebeleid
heeft, komt tot uiting in de voorwaarde dat er geen bezwaar mag
bestaan tegen het verblijf van de verzoeker voor onbepaalde tijd
in Nederland
In al deze voorbeelden hadden opvattingen ter regulering van
de toelating en de vestiging in Nederland steeds een restrictief
beleid inzake de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan
vreemdelingen tot gevolg Het is echter ook voorgekomen dat die
opvattingen juist tot een liberaal naturahsatiebeleid leidden Zo
konden oud-Nederlanders die door een verblijf van tien jaar in het
buitenland de Nederlandse nationaliteit hadden verloren, sinds het
begin van deze eeuw op eenvoudige wijze hun Nederlandse
nationaliteit terugkrijgen Deze ruimhartigheid had niet alleen te
maken met de opvatting dat het hier uiteindelijk om leden van de
Nederlandse natie ging, maar had tevens tot doel te voorkomen
dat deze oud-Nederlanders, die voornamelijk in Duitsland woonden, als staatlozen naar Nederland zouden worden uitgezet Uit
Indonesie afkomstige 'maatschappelijke Nederlanders', voormalige 'oud-Nederlanders met-Nederlanders', konden eind jaren vijftig rekenen op een versnelde behandeling van hun naturalisatieverzoek, als zij te kennen gaven te willen 'dóóremigreren' Het
aangekondigde vertrek uit Nederland werd zo beloond met de
verlening van de Nederlandse nationaliteit
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd
dat opvattingen over het belang van een homogene natie, opvattingen over de bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse
economie en opvattingen over de regulering van de toelating en
de vestiging van vreemdelingen in Nederland een overwegend
restrictieve invloed op de verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen hebben gehad Opvattingen over de bevordering van de integratie van vreemdelingen in de Nederlandse
samenleving hebben daarentegen een liberale invloed op de
wetgeving en het beleid gehad
3 3

OPVATTINGEN OVER DE PLICHT TOT GELIJKE BEHANDELING
VAN VREEMDELINGEN

Opvattingen over de plicht om vreemdelingen na langdurig verblijf in Nederland gelijk te behandelen als Nederlanders, kwamen
in de vorige eeuw in de politieke discussies over de verlening van
de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen nog nauwelijks

Conclusies

227

voor Toch moet niet worden uitgesloten dat de liberale nationahteitswetgeving voor kinderen van vreemdelingen mede het gevolg
is geweest van een dergelijke plicht In de toelichting van het
Burgerlijk Wetboek van 1838 verklaarde de regering dat de bepalingen van de eerste dne titels van het wetboek, waarvan de
bepalingen over de Nederlandse nationaliteit deel uitmaakten,
"niet dan ontwikkelingen (zijn) van het groóte beginsel der eeuw,
gelijkheid van alle ingezetenen voor de wet, welk beginsel zelfs
voor vreemden niet verder is gewijzigd, dan de rust van den Staat
en de waardigheid van een onafhankelijk volk scheen te vorderen" Het is mogelijk dat deze opvatting over het gelijkheidsbeginsel ertoe heeft bijgedragen, dat kinderen van in Nederland
gevestigde vreemdelingen ш de negentiende eeuw, op dezelfde
voet als kinderen van Nederlandse ouders, bij geboorte de Neder
landse nationaliteit werd verleend Daarbij moet worden bedacht
dat er praktisch gezien ook weinig bezwaren tegen deze gelijkstel
ling waren De maatschappelijke betekenis van de Nederlandse
nationaliteit was destijds nog uiterst gering
Ook wat het negentiende-eeuwse naturalisatiebeleid betreft, is
er slechts een enkele aanwijzing voor opvattingen over de plicht
tot gelijke behandeling van vreemdelingen Zo betoogde de regenng tijdens de parlementaire behandeling van de nationaliteitswet
van 1850, dat het "billijk" was om vreemdelingen die langdurig in
Nederland verbleven en zich hadden vereenzelvigd met de Neder
landse bevolking, de Nederlandse nationaliteit en de daarmee
samenhangende burgerschapsrechten te verlenen Als hierin al
een plicht tot gelijke behandeling kan worden gelezen, betreft het
zeker geen plicht die ten aanzien van alle vreemdelingen gold
Naturalisatie was immers slechts voor een beperkt aantal vreem
delingen bestemd
Vanaf het begin van de twintigste eeuw verklaarde de regenng
met regelmaat dat naturalisatie van vreemdelingen die zich duur
zaam in Nederland hadden gevestigd en zich hier een bestaan
hadden verworven, in het algemeen in het belang van de staat
moest worden beschouwd Dit beleidsstandpunt werd primair
gerechtvaardigd met het argument dat in Nederland ingeburgerde
vreemdelingen niet van de samenleving moesten worden ver
vreemd door hen als tweederangs burgers te behandelen In plaats
van deze vreemdelingen af te stoten met het gevaar "minoriteiten
te kweken", zouden zij in het Nederlandse staatsverband moeten
worden opgenomen teneinde de integratie te bevorderen Behalve
deze integratiegedachte heeft misschien toch ook een zekere
plicht tot gelijke behandeling van vreemdelingen aan dit beleids
standpunt bijgedragen De weigerachtige houding van Justitie in
de jaren twintig en dertig om verzoekers naar behoren over de
stand van de procedure en over de beslissing op het verzoek in te
lichten, denk aan de 'kluitje in het net-methode", zijn eveneens
een indicatie voor een dergelijke plicht Blijkbaar werd het als een
dilemma ervaren om ingeburgerde verzoekers op wie weinig of
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niets was aan te merken 'nee' te moeten verkopen, omdat Justitie
de mogelijkheid van uitzetting wilde openhouden Om dit dilemma op te lossen, werd dan maar niets of slechts de halve waarheid
verteld Een vergelijkbaar dilemma speelde ook na de onafhankelijkheid van Indonesie Diverse keren speelde de regering in het
parlement geen open kaart over het gevoerde natural isatiebeleid
en werden toezeggingen gedaan, die niet werden nagekomen De
plicht om oud-Nederlandse onderdanen te helpen, maakte het
voor de regering moeilijk om eerlijk te verklaren dat zij er toch de
voorkeur aan gaf de immigratie vanuit Indonesie zoveel mogelijk
te beperken
Sinds de jaren vijftig en zestig zijn opvattingen over de plicht
om ingeburgerde en langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen de Nederlandse nationaliteit te verlenen, geleidelijk meer
terrein gaan winnen Vrijwel altijd stonden die opvattingen niet op
zichzelf, maar gingen ze samen met opvattingen over het belang
de integratie van vreemdelingen in Nederland te vergroten De
automatische verlening van het Nederlanderschap aan de derde
generatie in 1953 is hiervan een voorbeeld, evenals de ruime
mogelijkheden voor vreemdelingen in Suriname om Nederlander
te worden Hetzelfde geldt voor de instelling van een optierecht
voor de tweede generatie in 1984 en het vervallen van de afstandseis in 1992 De laatste twee wijzigingen zijn vooral ten gevolge van
het minderhedenbeleid totstandgekomen De politieke erkenning
dat veel vreemdelingen permanent in Nederland zouden blijven
wonen, versterkte de opvatting dat verbetering van hun rechtspositie en vereenvoudiging van de verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit enerzijds een plicht van de overheid waren en anderzijds een middel ter vergroting van de integratie van vreemdelingen in de Nederlandse samenleving

4

De omvang van nationaliteitsverkrljging
door vreemdelingen

Hoeveel vreemdelingen en kinderen van vreemdelingen tussen
1813 en 1992 de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, is
maar ten dele bekend
Over het aantal kinderen van vreemdelingen dat door geboorte
automatisch de Nederlandse nationaliteit verkreeg, bestaan geen
cijfers Uit cijfers van het CBS blijkt dat van al degenen die tussen
1977 en 1992 Nederlander werden, zo'n negentig procent de
Nederlandse nationaliteit bij geboorte verkreeg Welk (klein) deel
daarvan op de derde generatie betrekking heeft, is niet bekend
De cijfers over het aantal personen dat door optie Nederlander
is geworden, vertonen eveneens hiaten Buitenlandse vrouwen die
met een Nederlander trouwden, verkregen vanaf 1964 niet meer
automatisch de Nederlandse nationaliteit, maar konden door optie
Nederlander worden Pas vanaf 1977 zijn hierover betrouwbare
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cijfers bekend Van 1977 tot 1985 maakten jaarlijks gemiddeld ruim
drieduizend vrouwen van dit optierecht gebruik Sinds 1985 is dit
optierecht vervallen en zijn ook vrouwen van Nederlandse mannen op naturalisatie aangewezen Tussen 1985 en 1988 werden de
meeste opties uitgebracht ten behoeve van kinderen van een
buitenlandse vader en een Nederlandse moeder, die vóór 1985
waren geboren en nog geen 21 jaar oud waren In drie jaar tijd
werden in Nederland bijna 30 000 opties uitgebracht Na 1988
hadden de meeste opties betrekking op de tweede generatie Het
aantal opties van de tweede generatie steeg van gemiddeld 450 in
de tweede helft van de jaren tachtig tot gemiddeld 830 in het begin
van de jaren negentig Naar verwachting zal dit aantal in de
toekomst sterk toenemen
De meeste beschikbare kwantitatieve gegevens hebben betrekking op naturalisatie Van het aantal zelfstandig genaturaliseerde
vreemdelingen, waarop hierna wat uitvoeriger wordt ingegaan,
bestaat sinds het begin van de vorige eeuw een vrijwel compleet
beeld Over de meegenaturahseerde minderjarige kinderen en
gehuwde vrouwen, zijn pas na de oorlog cijfers beschikbaar Uit

Tabel 17

periode

1815-1819
1820 1829
1830-1839
1840-1849
1850-1859
1860-1869
1870-1879
1880-1889
1890 1899
1900 1909
1910 1919
1920-1929
1930-1939
1946- 949
1950 959
I960 969
1970- 979
1980-1989
1990 1992

Aantal naturalisaties van in Nederland wonende vreemdelingen ( 181S-1992)

gemiddeld aantal

gemiddeld aantal

gemiddeld aantal

naturalisaties

vreemdelingen

naturalisaties

per jaar

woonachtig in

per duizend

Nederland*

vreemdelingen

171
31
9
i
37
li
14
40
44
52
H
256
491
538
2076
2439
3294
1732
I5J74

SI 000
il 500
91100
144000
175200
103900
105 500
1(0 000
342800
557000
m 000

21

* De cijfers van vóór 1890 ontbreken omdat pas vanaf de volkstelling op 31 december 1889 de nationaliteit
werd geregistreerd
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die cijfers blijkt dat van 1946 tot en met 1964 op elke zelfstandig
genaturaliseerde persoon, gemiddeld ongeveer één gezinslid werd
meegenaturahseerd Na 1964, toen gehuwde vrouwen zelfstandig
werden genaturaliseerd, nam het aandeel van de meegenaturahseerden af In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig
werd op elke twee zelfstandig genaturaliseerden, gemiddeld ongeveer één minderjarig kind meegenaturahseerd Voor de tweede
generatie blijkt mede-naturalisatie kwantitatief vooralsnog veel
belangrijker te zijn dan optie
Het aantal zelfstandig genaturaliseerden is tot aan het begin van
de twintigste eeuw uiterst beperkt geweest Van 1815 tot 1820
werden gemiddeld bijna 180 personen per jaar genaturaliseerd,
maar na 1820 daalde het aantal naturalisaties snel (zie tabel 17)
Tussen 1840 en 1850 werden gemiddeld zelfs maar zes personen
per jaar genaturaliseerd Ook in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw bleef het aantal
naturalisaties beperkt tot enkele tientallen per jaar Van 1890 tot
1920 werd per jaar gemiddeld slechts één op de duizend in
Nederland wonende vreemdelingen genaturaliseerd
Pas na de Eerste Wereldoorlog begon het aantal naturalisaties
geleidelijk maar gestaag te stijgen In de jaren twintig werden
gemiddeld ruim 250 vreemdelingen per jaar genaturaliseerd In de
jaren dertig waren dit er bijna vijfhonderd Het aantal naturalisaties
per duizend vreemdelingen steeg minder snel, omdat ook het
aantal vreemdelingen in Nederland toenam
In de jaren vijftig steeg het aantal naturalisaties verder tot meer
dan tweeduizend per jaar Omdat het aantal vreemdelingen in
Nederland, vooral het aantal Duitsers, in de oorlog sterk was teruggelopen en aanvankelijk nauwelijks aangroeide, bereikte de relatieve omvang van naturalisatie een voorlopig hoogtepunt van
twintig naturalisaties per duizend vreemdelingen Toen in de jaren
zestig en zeventig het aantal vreemdelingen in Nederland weer steeg,
nam het aantal naturalisaties per duizend vreemdelingen weer af
In de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig nam het
aantal naturalisaties wederom sterk toe Van 1990 tot en met 1992
werden gemiddeld ruim vijftienduizend vreemdelingen per jaar
genaturaliseerd Dit betekent dat m elk van die jaren meer vreemdelingen werden genaturaliseerd dan in de gehele periode tussen
1815 en 1940 Ook relatief gezien is het aantal naturalisaties weer
sterk gestegen Met 22 naturalisaties per duizend in Nederland
wonende vreemdelingen werd een nieuw hoogtepunt bereikt In
1993 is het aantal naturalisaties opnieuw gestegen Er werden ruim
25 000 vreemdelingen genaturaliseerd (exclusief mede-naturahsaties), waaronder ruim zeventienduizend Turken
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Hoe kan de groei van het aantal naturalisaties in de twintigste
eeuw worden verklaard' Is het overheidsbeleid zoveel liberaler
geworden of bestaat er bi) vreemdelingen meer belangstelling
voor de Nederlandse nationaliteit' Voor de beantwoording van
deze vragen is het opnieuw nuttig de bestudeerde periode in de
drie eerdergenoemde perioden op te delen
Het geringe aantal naturalisaties in de vorige eeuw en het begin
van de twintigste eeuw heeft zowel met het restrictieve overheidsbeleid als met de geringe belangstelling voor de Nederlandse
nationaliteit bij vreemdelingen te maken Naturalisatie was in deze
eerste periode een 'exceptionele maatregel' Alleen al vanwege de
kosten was naturalisatie voor weinig vreemdelingen weggelegd
Het geringe aantal naturalisaties hield echter ook verband met de
beperkte belangstelling van vreemdelingen voor de Nederlandse
nationaliteit De maatschappelijke betekenis van de Nederlandse
nationaliteit was voor de Eerste Wereldoorlog nog uiterst gering
Naturalisatie was vrijwel alleen interessant voor een kleine groep
welgestelde en goed opgeleide Duitsers en Belgen, in de eerste
helft van de negentiende eeuw ook Fransen, die een openbare
functie ambieerden of het kiesrecht wilden uitoefenen De meeste
vreemdelingen konden echter ook zonder naturalisatie probleemloos in Nederland wonen en werken Kiesrecht en openbare
functies stonden in die tijd ook voor de meeste Nederlanders niet
open
Tijdens het interbellum en de eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog, de tweede periode, steeg het aantal naturalisaties
van enkele tientallen tot enkele honderden per jaar Die stijging
was allereerst een neveneffect van de nationahteitswet van 1892
Ongeveer een kwart van alle genaturahseerden in deze periode
was in Nederland geboren Het betrof voornamelijk meerderjarige
kinderen van vreemdelingen (de tweede generatie) en naar Nederland teruggekeerde oud-Nederlanders die de Nederlandse nationaliteit door tien jaar verblijf in het buitenland hadden verloren
De tweede generatie zou vóór 1892 bij geboorte automatisch
Nederlander zijn geworden en de oud-Nederlanders zouden hun
Nederlandse nationaliteit niet hebben verloren Naturalisatie fungeerde hier dus als een soort correctie op de wet De toename van
het aantal naturalisaties na de Eerste Wereldoorlog had echter
vooral te maken met een grotere belangstelling voor naturalisatie
bij vreemdelingen De instabiele economische en politieke situatie
had in heel Europa geleid tot maatregelen ter bescherming van de
nationale arbeidsmarkt en de openbare kas Ook het liberale
toelatings- en vestigingsbeleid kwam onder druk van dit protectionisme te staan Er kwam een eind aan de min of meer vanzelfsprekende situatie, dat vreemdelingen m Nederland welkom waren, als
zij in hun levensonderhoud konden voorzien en niemand tot last
waren De angst voor uitzetting onder vreemdelingen, met name
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onder de grote groep Duitsers, nam hierdoor toe Een deel van
hen trachtte verblijf en werk in Nederland veilig te stellen door
naturalisatie aan te vragen Het aantal naturalisaties in het interbellum en direct na de oorlog zou ongetwijfeld groter zijn geweest,
als het naturalisatiebeleid minder stringent was geweest De stijging van het aantal verzoeken om naturalisatie had tot gevolg dat
het beleid restrictiever werd De normen werden aangescherpt, de
kosten werden verhoogd, de procedure duurde zeer lang en het
aantal afwijzingen was groot Vooral in de jaren dertig en in de
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog had het naturalisatiebeleid duidelijke trekken van een ontmoedigingsbeleid
De stijging van het aantal naturalisaties tussen 1950 en 1992
hield, anders dan in de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, nauw verband met de rol van de overheid Vanaf het begin
van de jaren vijftig werd het naturalisatiebeleid geleidelijk liberaler De procedures en de normen werden versoepeld, de mogelijkheden voor kosteloze naturalisatie werden uitgebreid en afwijzingen werden een zeldzaamheid Het gevolg was dat naturalisatie
voor steeds meer vreemdelingen binnen bereik kwam te liggen
Dat het aantal verzoeken om naturalisatie echter ook daadwerkelijk steeg, was tevens het gevolg van de aard en de omvang van
de naoorlogse migratie naar Nederland Vooral onder de Indonesiers, de Hongaren en de Polen bestond veel belangstelling voor
naturalisatie De meesten van hen hadden hun land noodgedwongen moeten verlaten Terugkeer was geen reële optie Hun toekomst lag in Nederland Voor velen van hen was een relatief snelle
beslissing om naturalisatie aan te vragen dan ook een logische
stap ter bevestiging of bevordering van de integratie in de Nederlandse samenleving Hetzelfde deed zich eind |aren zeventig,
begin jaren tachtig voor bij de Surinamers die na de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland waren gekomen De instabiele politieke en sociaal-economische situatie in Suriname was voor velen
een reden om een naturahsatieverzoek in te dienen en het Nederlanderschap terug te vragen Emotionele bezwaren tegen het
Nederlanderschap waren er meestal niet, omdat de meesten het
grootste deel van hun leven Nederlander waren geweest Zoals de
Indonesiers in de jaren zestig veruit de grootste groep onder de
genaturaliseerden waren, was dit in de jaren tachtig met de
Surinamers het geval

I De aantallen zijn exclusief de
meegenaturahseerde minderjarige
kinderen Zie Centraal Bureau voor de
Statistiek (1994)

In het begin van de jaren negentig bestonden de grootste
groepen genaturaliseerden uit Turken en Marokkanen Velen van
hen kwamen in de jaren zestig en zeventig als 'gastarbeider' naar
Nederland Vanaf het midden van de jaren zeventig is de gezinshereniging op gang gekomen In 1992 werden voor het eerst meer
Turken dan Marokkanen genaturaliseerd, terwijl in de jaren daarvoor altijd het omgekeerde het geval was In 1993 was het aantal
genaturaliseerde Turken (8 778) zelfs aanzienlijk groter dan het
aantal genaturaliseerde Marokkanen (3 883) 1 Deze omslag heeft te
maken met het vervallen van de afstandseis per 1 januari 1992
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Marokkanen konden ook vóór 1992 worden genaturaliseerd met
behoud van hun nationaliteit, omdat de Marokkaanse overheid
niet toestaat dat Marokkanen afstand doen van hun nationaliteit
Voor Turken was dit niet het geval Voor hen en voor vele andere
vreemdelingen is met het vervallen van de afstandseis een belangrijke drempel voor naturalisatie weggenomen De conclusie lijkt
gerechtvaardigd dat anno 1992 voor de meeste vreemdelingen de
emotionele en zakelijke bezwaren tegen naturalisatie een belangrijkere rem op naturalisatie waren, dan het gevoerde beleid en de
voorwaarden die door de Nederlandse overheid werden gesteld.
Het vervallen van de afstandseis biedt overigens niet voor alle
vreemdelingen uitkomst Sommige vreemdelingen, zoals Duitsers,
blijven bij naturalisatie hun nationaliteit verhezen op basis van de
nationahteitswetgeving van het land van herkomst
Uit dit onderzoek en uit andere recente onderzoeken blijkt dat
bij vreemdelingen die een naturahsatieverzoek indienen, zakelijke
motieven meestal de doorslag geven Het verkrijgen van zekerheid
over het verblijf in Nederland, het verkrijgen van een studiebeurs
voor de kinderen en het gemak van een Nederlands paspoort voor
het reizen in het buitenland zijn veel genoemde motieven voor
naturalisatie Veel vreemdelingen blijken echter ook na langdurig
verblijf in Nederland nog steeds aarzelend of afwijzend tegenover
naturalisatie te staan Sommigen vinden dat hun rechtspositie al
sterk genoeg is, anderen menen dat het toch niet helpt omdat
discriminatie er niet door wordt weggenomen. Meestal gaan deze
opvattingen samen met emotionele weerstand tegen naturalisatie.
Naturalisatie wordt door vreemdelingen, zeker als de verkrijging
van het Nederlanderschap gepaard gaat met het verlies van de
oorspronkelijke nationaliteit, niet zelden ervaren als verraad ten
opzichte van het vaderland, familie en kennissen Ook voor
vreemdelingen hebben nationaliteit en naturalisatie een zakelijke
en een emotionele kant Wat dat betreft verschillen de motieven
van vreemdelingen om een naturahsatieverzoek m te dienen dan
ook nauwelijks van de in de politiek levende opvattingen over de
verlening van de Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen.

6

Een blik o p de toekomst

Na de beantwoording van de onderzoeksvragen en de analyse van
het verleden wordt het boek afgesloten met een korte blik op de
toekomst Welke factoren zullen nationahteitswetgeving en naturalisatiebeleid in de komende jaren gaan bepalen' Wat zal de
invloed zijn van het ideaal van de natiestaat en wat van het
gelijkheidsideaal? Welke betekenis zal de Nederlandse nationaliteit in de komende eeuw nog hebben? Het antwoord op deze
vragen hangt af van een aantal nationale en internationale ontwikkelingen
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Wat de internationale ontwikkelingen betreft, is vooral de ont
wikkeling van de Europese Unie van belang Op 7 februari 1992
werd in Maastricht het Verdrag betreffende de Europese Unie
2
ondertekend De oprichting van de Europese Unie markeert vol
gens het verdrag "een nieuwe etappe in het proces van totstand
brenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van
3
Europa " Hoe hecht dit verbond zal worden, of uiteindelijk een
federaal Europa zal ontstaan of Europa hoofdzakelijk een inter
gouvernementeel samenwerkingsverband zal blijven, is nog moei
lijk te voorspellen Aan de ene kant hechten de lidstaten nog veel
waarde aan hun nationale identiteit en zijn ze soms niet of maar
moeilijk bereid om een stuk van hun soevereiniteit af te staan Aan
de andere kant zien de lidstaten een verdergaande samenwerking
als nuttig en voordelig en werken ze uit dien hoofde mee aan de
versterking van het 'Europa-gevoel' bij hun staatsburgers

2 Tractatenblad. 1992, nr 74
3 Zie artikel A van Titel I van het
Verdrag betreffende de Europese Unie
4 Artikel 8 van het Verdrag
betreflende de Europese Unie
1 Er wordt een burgerschap van de
Unie ingesteld
Burger van de Unie is een ieder die de
nationaliteit van een Lid-Staat bezit
2 De burgers van de Unie genieten de
rechten en zijn onderworpen aan de
plichten die bij dit Verdrag zijn
vastgesteld

Deze dualiteit blijkt onder meer uit het in het Verdrag van
Maastricht geïntroduceerde 'burgerschap van de Unie' 4 Dit Europese burgerschap vervult een belangrijke symbolische functie Het
is één van de instrumenten om Nederlanders, Engelsen, Spanjaarden en Duitsers het idee en het gevoel te geven ook, of misschien
wel vooral, Europeaan te zijn Het burgerschap van de Unie geeft
zo uiting aan de gedachte van de eenwording van Europa Tegelijkertijd blijkt uit de definiëring van dit Europese burgerschap, dat
die eenwording nog ver weg ligt Burger van de Unie is een ieder
die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zegt het Verdrag van
Maastricht Het burgerschap van de Unie berust dus op de nationaliteit van de lidstaten 5 Nationale regels bepalen vooralsnog wie
Europese burgers zijn en wie niet Van een verdringing van de
nationaliteit van de lidstaten door het Europese burgerschap is dan
ook nog geen sprake Daarvoor is nationaliteit nog een te belangrijk onderdeel van de identiteit van de lidstaten

De soevereiniteit van de lidstaten op het terrein van nationahteitswetgeving is nog eens uitdrukkelijk bevestigd m een officiële
verklaring bij het Verdrag van Maastricht й Toch is deze bevesti
ging tevens een indicatie dat die soevereiniteit niet meer zo van
5 Zie over de verhouding tussen het
zelfsprekend wordt geacht In dit verband dient ook te worden
Nederlanderschap en het
burgerschap van de Unie ook De
gewezen op het op 7 juli 1992 gewezen arrest van het Europese
Groot (I994d)
Hof van Justitie in de zaak Mtchelettt7 In deze zaak oordeelde het
Hof dat nationaliteitswetgeving tot de bevoegdheid van de lid
6 Verklaring betreffende de
staten behoort, maar dat de lidstaten deze bevoegdheid "met
nationaliteit van een lidstaat.
inachtneming van het gemeenschapsrecht moeten uitoefenen".
Tractotenbtod I992,nr74,p 181 Zie
Hoewel op basis van het arrest niet duidelijk is wat precies de
over de soevereiniteit van de lidstaten
implicatie van deze toevoeging is, lijkt het Hof aan te willen geven
bij nationaliteitswetgevmg ook bijlagen
Handelingen Tweede Kamer,
dat de nationaliteitsrechtelijke soevereiniteit van de lidstaten is
1993-1994 23029, nr 9. ρ 5
begrensd De toekomst zal leren of dit arrest een voorbode is van
een daadwerkelijke inperking van die soevereiniteit
7 NederlandseJunsprudenbe, 1994 nr
Eén van de gevolgen van de koppeling van het Europese
620 Zie voor een uitvoerige
burgerschap aan de nationaliteit van de lidstaten, is dat vreemdebespreking van dit arrest De Groot
lingen die niet tot één van de lidstaten behoren, de zogenaamde
(1992)
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'derde-landers', ook na langdurig verblijf in één van de lidstaten,
niet vrij in Europa mogen reizen, verblijven en werken Als zij het
burgerschap van de Unie en de daaraan verbonden rechten willen
verkrijgen, zullen zij eerst de nationaliteit van het land van vestiging moeten zien te verkrijgen Hoe gemakkelijk of moeilijk dit in
de toekomst zal zijn, hangt in belangrijke mate af van de vraag hoe
de houding van de nationale Europese overheden ten aanzien van
in hun land gevestigde vreemdelingen zich zal gaan ontwikkelen
Zal de trend van gelijke behandeling die, in de ene staat wat meer
dan in de andere, in de jaren tachtig is ingezet, zich voortzetten of
zal onder invloed van het restrictieve toelatingsbeleid de klok
weer wat worden teruggedraaid' De actuele Nederlandse situatie
geeft vooralsnog geen duidelijk antwoord op die vraag
Begin jaren tachtig werd de rechtspositie van langdurig in
Nederland gevestigde vreemdelingen een punt op de politieke
agenda Een sterke rechtspositie werd als voorwaarde gezien om
het minderhedenbeleid, gericht op de economische en sociale
participatie van minderheden in de Nederlandse samenleving, te
kunnen doen slagen Dit leidde tot een aantal belangrijke versterkingen van de rechtspositie van vreemdelingen Hiernaast werd
het voor vreemdelingen eenvoudiger de Nederlandse nationaliteit
te verkri|gen Zo kreeg de tweede generatie in 1985 een optierecht
voor de Nederlandse nationaliteit en werd in 1991 besloten dat
vreemdelingen bij naturalisatie geen afstand meer hoeven te doen
van hun oorspronkelijke nationaliteit Verder werd toegezegd het
optierecht voor langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen uit te breiden
Sinds 1992 is de politieke aandacht voor de rechtspositie van in
Nederland gevestigde vreemdelingen echter geringer geworden
Dit zal deels te maken hebben met de voortgang die is geboekt,
maar het lijkt ook verband te houden met een gewijzigde tijdsgeest, waarin voor verbetering van de rechtspositie van in Nederland gevestigde vreemdelingen minder plaats is De economische
recessie, de toegenomen immigratie, de problemen met de opvang van asielzoekers, de commotie rond illegalen en de groei van
extreem rechts hebben er alle toe bijgedragen dat de houding ten
aanzien van vreemdelingen m de samenleving en in de politiek is
veranderd De politieke aandacht voor deze issues is zo overheersend, dat de aandacht voor de positie van in Nederland gevestigde
vreemdelingen ondergesneeuwd dreigt te raken De wettelijke
regelingen inzake de identificatieplicht en het tegengaan van
'schijnhuwelijken', de beperking van het recht op gezinshereniging en -vorming en het onthouden van hoger beroep in vreemdelingenzaken zijn voorbeelden van maatregelen die niet alleen
nieuwkomers en illegalen treffen, maar ook langdurig en legaal in
Nederland gevestigde vreemdelingen 8
β Zie hierover ook Jansen (1993) en
Groenendijk (1993)

Ook bij de naturalisatie van vreemdelingen zijn de laatste jaren
diverse ontwikkelingen waar te nemen die een restrictieve sfeer
ademen In 1992 is besloten dat verzoeken om naturalisatie die op
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9 Zie over de
'ontvankelijkheidstoetsmg' bij
naturalisatie Heijs ( 1992)
10 Zie voor deze wetsontwerpen
Bt/togen Handelingen Tweede Kamer,
1992-1993 23029 nr2en 1993-1994
23594 nr 2 Zie voor een bespreking
van deze wetsontwerpen De Groot
(1993.1994b en 1994c) en Heijs
(1994a)
11 Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht bestaat de mogelijkheid
om bezwaar en vervolgens beroep in
te stellen tegen de 'fictieve weigering'
van de staatssecretaris het
Nederlanderschap te verlenen

Van vreemdeling tot Nederlander

het moment van indiening niet direct voor inwilliging in aanmerking komen, niet meer in behandeling worden genomen Voorheen kon een verzoek al eerder worden ingediend, als gedurende
de procedure aan de voorwaarden werd voldaan Het ministerie
van Justitie hield zo rekening met de lange duur van de procedure
Hoewel met naturalisatie nog steeds zeer lange tijd is gemoeid,
werd het beleid toch gewijzigd 9 Hiernaast zijn in 1993 de kosten
voor naturalisatie verhoogd tot vijfhonderd gulden Verder kan
worden gewezen op de in 1993 en 1994 ingediende wetsontwerpen tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap 10 In
deze wetsontwerpen wordt enerzijds een wettelijke basis gegeven
aan het vervallen van de afstandseis en wordt een optierecht
verleend aan vreemdelingen die vijftien jaar of langer legaal in
Nederland verblijven Anderzijds worden diverse wijzigingen aangekondigd die het voor vreemdelingen juist moeilijker zullen
maken de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen
Zo stelt de regering voor de verkrijging door optie afhankelijk
te maken van een "bevestiging" door de overheid Deze bevestiging kan tot een half jaar na de uitoefening van het optierecht
worden geweigerd, indien er ernstige vermoedens bestaan dat de
betrokkene gevaar oplevert voor de openbare orde Het streven
om een zeer kleine groep vreemdelingen van de Nederlandse
nationaliteit te kunnen uitsluiten, weegt voor de regering blijkbaar
zwaar genoeg om alle optanten (waaronder de tweede generatie)
aan een antecedentenonderzoek te gaan onderwerpen Het effect
van de voorgestelde optieregeling zal zijn dat de aantrekkelijke
elementen van het huidige optierecht (snel en kosteloos voor de
vreemdeling en voor de overheid) goeddeels komen te vervallen
Bovendien is de termijn van zes maanden geen fatale termijn,
maar een termijn van orde Dit betekent dat optanten evenals
verzoekers om naturalisatie bij overschrijding van de beslistermijn
zullen (moeten) gaan procederen om het Nederlanderschap te
verkrijgen u
Naast deze verzwaring van het optierecht onderzoekt de regering momenteel hoe de toetsing van de kennis van de Nederlandse taal kan worden aangepast Verder wordt uitwerking gegeven aan de gedachte van de CDA-fractie om een nieuwe
voorwaarde voor naturalisatie te introduceren kennis van de
"Nederlandse maatschappij en staatsinrichting" De wetsontwerpen
bevatten ten slotte een aantal voorstellen om, zoals de regering het
noemt, de nationaliteitswetgeving beter op het restrictieve toelatingsbeleid af te stemmen Zo wil de regering de automatische
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit bij erkenning vervangen door optie, wordt de minister van Justitie de bevoegdheid
gegeven bij bedrog de naturalisatie of optie in te trekken en zal
naturalisatie alleen nog mogelijk zijn als de vreemdeling minimaal
vijf jaar legaal in Nederland heeft gewoond Uit deze voorstellen
blijkt overigens duidelijk de toenemende invloed van de voormalige Directie Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie
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Daarmee is meteen de laatste belangrijke ontwikkeling genoemd
De Afdeling Naturalisaties is in 1993 opgegaan in de grote Directie
Vreemdelingenzaken, sinds 1994 de Immigratie en Naturalisatie
Dienst Deze overgang zal niet alleen zijn weerslag krijgen op de
wetgeving, maar tevens op de naturahsatiepraktijk In een permanent overbelaste organisatie die voortdurend onder politieke druk
staat om een zo effectief en restrictief mogelijk toelatingsbeleid te
voeren, zal de behandeling van verzoeken om naturalisatie waarschijnlijk geen hoge prioriteit hebben
Al deze ontwikkelingen zijn niet van dien aard dat reeds nu kan
worden gesteld dat van een ruimhartig naturalisatiebeleid in Nederland spoedig geen sprake meer zal zijn Wel zijn het indicaties
voor een tijdsgeest waarin het denken in termen van 'wij' en 'zij'
weer aan kracht wint en waarbij langdurig en legaal in Nederland
gevestigde vreemdelingen weer vaker aan de andere kant van de
streep worden ingedeeld Of deze tendens zal doorzetten, is een
graadmeter voor de mate waarin het gelijkheidsideaal in de
Nederlandse samenleving is verankerd
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Bijlage I

Geraadpleegde archieven

1 Archiefstukken inzake naturalisatledossiers
A Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 's-Gravenhage, Ministerie van Justitie 1813-1876
(ARA II, Justitie 1813-1876)
Geraadpleegde inventarisnummers 4859-4881
В Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, s-Gravenhage, Ministerie van Justitie 1876-1914
(ARA II, Justitie 1876-1914)
Geraadpleegde inventarisnummers 880-885 (1890), 933-934 (1892), 935-937 en 945-947
(1893), 1093-1095 (1900) en 5447-5460 (1910)
С Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 's-Gravenhage, Ministerie van Justitie 1915-1955
(ARA II, Justitie 1915-1955)
Geraadpleegde inventarisnummers 6778-6782, 6787-6796 en 6804-6816 (1916), 6817-6818
(1917), 7092-7094 (1920), 8823-8826 (1930), 10479 (1935), 11648-11651 en 11814 (1939)
en 13561-13563 (1950)
D Semi-statisch Archief van het ministerie van Justitie, Rijswijk, naturalisatledossiers
Geraadpleegde dossiers
Doos 1 nrs 461-133 tot en met 462-318 (1946), doos 2 nrs 463-105 tot en met 482-053
(1946-1948), doos 3 nrs 482-113 tot en met 494-122 (1948-1949), doos 4 nrs 500-041 tot
en met 513-192 (1950-1951), doos 5 nrs 523-130 tot en met 533-270 (1952-1953), doos 8
nrs 553-333 tot en met 563/291 (1955-1956), doos 14 nrs 601-122 tot en met 604-345
(I960), doos 21 644-684 tot en met 652-555 (1964-1965), doos 27 nrs 693-347 tot en met
712-472 (1969-1971)
Vanaf 1975 7ijn de dozen opnieuw genummerd Doos 1 NA 751 nrs 1-30 (1975),
doos 2 NA 751 nrs 31-60 (1975), doos 928 NA 801 nrs 1-30 (1980), doos 929 NA 801
nrs 31-60 (1980)

2 Archiefstukken inzake Nederlandse nationallteitswetten en wijzigingen daarvan
A Algemeen Rijksarchief, 'ь-Gravenhage, Tweede Afdeling, Archief van het Ministerie van Justitie,
serie Wettendossiers, с 1830-1939 (ARA II, archief Wettendossiers Justitie)
Dossiernummer W 12
Dossieromschnjving Wet van 28 juli 1850 (Stbl no 44) ter uitvoering van art 7 der grondwet
(Naturalisatie), 1850-1891
Inventarisnummer 16
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Dossiernummer W 177
Dossieromschnjving Ontwerp van wet tot regeling der gevolgen van de naturalisatie ten
aanzien van de echtgenote en minderjarige kinderen van genaturahseerden
Inventarisnummer 265
Dossiernummer W 182
Dossieromschri)ving Wet van 12 december 1892 (Stbl no 268) op het Nederlanderschap en
het Ingezetenschap, 1883-1944
Inventarisnummers 267-270
Dossiernummer W 242
Dossieromschri)ving Wet van 10 februari 1910, 1901-1928
Inventarisnummer 454
В Semi-statisch archief van het ministerie van Justitie, s-Gravenhage, serie Wettendossiers
Dossiernummer W 182
Dossieromschrijving Wet van 6 augustus 1949 (Stbl no J 359), houdende nadere
voorzieningen aangaande in de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
gestelde termijnen, 1948-1949
Dossiernummer W 182
Dossieromschrijving Ontwerp van wet, houdende intrekking van art 7, onder 4e, van de
wet op het Nederlanderschap, betreffende voorziening tot wegneming van staatloosheid,
1949 1950
Dossiernummer W 182
Dossieromschrijving Wet van 15 mei 1953 (Stbl no 233), houdende nadere vaststelling van
art 2 van de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, 1953
Dossiernummer W 182
Dossieromschrijving Wet van 16 juli 1958 (Stbl no 342), houdende wijziging van de wet op
het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stbl 1892, no 268) voor wat betreft vrouwen
die gehuwd zijn geweest en minderjarige kinderen, 1952-1958
Dossiernummer W 522
Dossieromschrijving Wet van 21 december 1951 (Stbl no 593), houdende nadere regelen
omtrent nationaliteit en ingezetenschap, 1949-1951
Dossiernummer C' 025 IIB, 5a (doos 1, map 2)
Dossieromschrijving Vereenvoudiging naturalisatie-procedure, 1967-1974
Dossiernummer A 71/104
Dossieromschrijving Ontwerp-wet Nederlanderschap, heeft geen doorgang gevonden in
verband met het onafhankelijk worden van Suriname, 1968-1973
Dossiernummer A 85/005
Dossieromschrijving Vaststelling nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap

Bijlage II

BESLUITl

Wij, WILLEM, bij de Gratie Gods, Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde
Nederlanden, enz., enz., enz.
In overweging nemende, dat ten gevolge der vereeniging van Belgien met Frankrijk, een
groot aantal persoonen, in Frankrijk geboren, in deze Provintien, posten verkregen hebben,
welke zij, bij voortduring, bekleeden, en tot welke, ingevolge de grondbeginselen eener
gezonde staatkunde, de Belgiers regt hebben, om, bij voorkeur, geroepen te worden;
Overwegende, dat, des niet te min bijzondere beweegredenen bestaan kunnen, die Ons
zouden kunnen doen besluiten, om aan eenige dezer personen, de zelfde Politieke regten
te verzekeren, welke de Belgiers bezitten.
Willende de formaliteiten bepalen, welke, tot verkrijging dezer gunst, behoren
naargekomen te worden;
Gezien de voordragt van Onzen Commissaris generaal der Justitie;
Onzen geheimen Raad gehoord;
Hebben besloten en besluiten:
I.
Zoodanige Franschen, welke brieven van naturalisatie verkregen zullen hebben, zullen
voortaan, even als de Belgiers, tot verkrijging van Posten in aanmerking kunnen komen.
II.
De Franschen die tegenswoordig, in Belgien, publieke posten bekleeden, zullen ophouden
dezelve waartenemen, bij aldien zij binnen de twee maanden, naa de dagtekening van dit
Besluit, geene brieven van naturalisatie verkregen hebben.
ΙΠ.
Alle de geenen, die voor den tienden October aanstande, aan Ons hunne brieven van
naturalisatie niet verzogt zullen hebben, zullen beschouwd worden, van de waarneming
hunner funcüen, in der daad, ontslagen te zijn.
IV.
De brieven van naturalisatie zullen allenlijk verleend worden, op de voordragt van Onzen
Commissaris generaal voor de Justitie; daarbij zal worden in aanmerking genomen, de
moraliteit, en de meer of min onmiddellijk betrekking, waardoor de Supplianten in relatie
tot Belgien staan.
V.
Onze Commissaris generaal der Justitie, voor de Financien en voor de Binnenlansche
zaaken, worden, ieder voor het geen hem betreft, met de uitvoering van Besluit belast,
hetwelk in het Officiel Dagblad zal worden geinsereerd.
Gedaan te Brussel, den 22 September 1814
Was geteekend WILLEM.
Ter ordonnantie van Zyne Koninklijke Hoogheid,
De Secretaris van Staat,
Was geteekend Van der Capellen.
1 Besluit van 22 september 1814, nr. 53, ¡oumal officiel du Gouvernement de Ы Belgique, Ш, ni. 92,1814, pp. 152-155.

Bijlage III
Circulaire van de Minister van Justitie dd 30 december 1916, le Aid С nr 523
Aan Heeren Procureurs-Generaal
bij de Gerechtshoven
Het heeft mijn aandacht getrokken, dat de wijze, waarop het onderzoek van de vele
naturalisatie-aanvragen, ook thans nog plaats heeft, met steeds die grootst mogelijke mate van
juistheid en doelmatigheid waarborgt, welke te allen tijde en meer in het bijzonder onder de
tegenwoordige omstandigheden, uit een oogpunt van Nederlandsen Staatsbelang noodzakelijk mag
heeten
De oorzaak zoude o a hierin kunnen worden gezocht, dat een onderzoek, hetwelk door
aard, intensiteit en omvang, aan doorzicht en beleid betrekkelijk zware eisenen kan stellen, dikwerf
zonder meer aan de Politie wordt overgelaten
Niet steeds blijkt uit de ambtsberichten, dat de Officier van Jusübe den verzoeker
persoonlijk kent of persoonlijk heeft gehoord, althans aan het onderzoek persoonlijk leiding heeft
gegeven
Veelal bepaalt hij zich, met verwijzing naar de overgelegde politierapporten, tot een advies
ui gunstigen of ongunsügen zin
Deze weinig wenschelijke lijdelijkheid is ook gebleken bij de beantwoording der sedert
eenige maanden gebruikelijke vragen of verzoeker nog steeds woont in de gemeente, waar hij
laatstelijk was gevestigd, nog steeds met van bezwaren tegen diens naturalisatie is gebleken en
redelijkerwijze te verwachten valt, dat de te naturahseeren persoon in de toekomst en met name
in de tegenwoordige bijzonder omstandigheden zich als goed Nederlander zal gedragen
De vragen werden bijna zonder uitzondering en dikwijls zonder dat uit de stukken van een
nader onderzoek en van nadere overweging bleek, van Pohbewege beantwoord en de Officieren
van Jusbbe bepaalden zich tot eene verwijzing naar het rapport
Om m deze belangrijke aangelegenheid het ambtelijk onderzoek zoo doeltreffend mogelijk
te doen zijn, verzoek ik Uweledelgestrenge beleefd, de Officieren van Jushhe in Uw ressort er op
te wijzen, dat zij aan het naturalisatie-onderzoek in ieder geval leiding behooren te geven en zich
des noodig mede door persoonlijke bekendheid of aanraking met den verzoeker eene op feiten
gegronde overtuiging dienen te vormen omtrent de vraag, of redebjkerwijze te verwachten valt, dat
verzoeker m de toekomst en met name in deze bijzonder omstandigheden zich als goed
Nederlander zal gedragen
Gegevens dienen te worden bijeengebracht nopens den huiselijken (vrouw en kinderen of
andere huisgenooten) en maatschappelijke omgang van den verzoeker, zijne maatschappelijke
werkzaamheden, gedragingen en relaben, de algemeene en bijzondere redenen, welke hem hebben
bewogen tot het doen van het naturahsabeverzoek en het belang, dat hij heeft bij de inwilliging
Het onderzoek behoort te geschieden in de onderscheiden gemeenten, waar belanghebbende
tijdens zijn verblijf in Nederland heeft gewoond
Ook behoort te blijken van het hoe en waarom eener voorkeur van het Nederlanderschap
boven tegenwoordige of vroegere nationaliteit of boven het zijn zonder nationaliteit en van
redelijkerwijze te verwachten aanhankelijkheid jegens Nederland en loyaal onderdaanschap
Een voldoend aantal exemplaren van dit rondschrijven, welks richtige naleving ik
Uweledelgestrenge verzoek wel te willen bevorderen, gaat, mede ter uitreiking aan de Officieren
van Jusbbe in Uw ressort, hiernevens
De Minister van Jusbbe,
В Ort
Bron Semi-stabsch Archief van het Ministerie van Jusbbe, C' 025 IIB, 5a, doos 1, map 2 Vereen
voudiging naturalisabe-procedure (1967-1974) De circulaire is direct na de oorlog ook als kamerstuk
gepubliceerd (Bijlagen Handelingen Tweede Катет, 1946-1947, 235, nr 7)
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Btjlagen

Vragenlijst die van 1907 tot 1938 door Nederlandse consulaten werd gebruikt voor de advisering
over de kosteloze naturalisatie van oud-Nederlanders.

VRAGENLIJST BETREFFENDE DE KOSTELOOZE NATURALISATIE,
ingevolge de Wet van 8 Juli 1907 (Staatsblad No. 177) van

wonende

Beroep van de verzoeker:
Maatschappelijk gedrag:
Is verzoeker armlastig:
Heeft verzoeker eenige daad
verricht, waardoor hij, indien hij Nederlander ware,
zijne nationaliteit zoude __
verloren hebben; zie artikel
7 sub 1, 2, 3 of 4 der Wet op
het Nederlanderschap en het
Ingezetenschap van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268).

De Consul Generaal der Nederlanden
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tot

Nederlander

Vragenlijst die vanaf 1938 door Nederlandse consulaten werd gebruikt voor de advisering over de
kosteloze naturalisatie van oud-Nederlanders

VRAGENLIJST
betreffende de kosteloze naturalisatie, ingevolge
de Wet van 8 Juli 1907 (Staatsblad no. 177) van

Naam en voornamen
wonende te
1

Beroep van den verzoeker/de verzoekster:

2. Bij welke patroons was hij/zij in dienst
en bi] wie(n) leerde hij/zij zijn/haar
tegenwoordig beroep''
3. Welke zijn de beweegredenen voor het vragen
der naturalisatie?
4

Welke onderwijsinrichtingen bezocht
verzoeker /verzoeke ter *»

5

Heeft hi]/zij eenig diploma of eenigen
academische graad 7

6. Zijn in Nederland ook verwanten van
adressant(e) woonachtig en bezitten deze de
Nederlandsche nationaliteit*9
7

Is verzoeker/verzoekster armlastig''

8

Welke inkomsten heeft hi]/zi] en waaruit7

9

Heeft hi]/zi] vaste goederen, zoo за, waar
zi]n die gelegen 7

10

Is hij in Nederland dienstplichtig geweest7

11. Heeft verzoeker/verzoekster eenige daad
verricht, waardoor hi]/zi] indien hi]/zij
Nederlander/Nederlandsche ware, zi]ne/hare
nationaliteit zoude hebben verloren;
zie artikel 7 sub 1, 2, 3 of 4 der Wet op
het Nederlanderschap en het Ingezetenschap
van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268);

Bijlagen

12. (a) Indien adressant(e) gehuwd is, hoe is
zijn/haar gezinsleven'
(Ы Hoe is het maatschappelijk gedrag van
zijne vrouw en kinderen'
(c) Waar en wanneer zijn de kinderen
geboren'
(d) Indien adressant(e) niet gehuwd is,
leeft hi]/zi] in gezinsverband'
3

Bestaat er bezwaar tegen de naturalisatie
uit een oogpunt van veiligheid van het
Rijk'
(a) Staat hij/zij bekend als spion(ne),
wordt hi]/zij verdacht van spionnage of
van het plegen van handelingen, in
stri]d met de Nederlandsche belangen'
(b) Is hi]/zi] lid eener politieke
vereeniging'
(c) Is hi]/zi] staatsgevaarlijke
leerstellingen toegedaan'

14. Godsdienst
15

Maatschappelijk gedrag van verzoeker/
verzoekster:

16

Is redelijkerwijze te verwachten, dat hij/
zij zich in de toekomst en met name in de
tegenwoordige bijzondere omstandigheden als
een goed(e) Nederlander(sehe) zal gedragen'

17

Opmerkingen
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Vragenlijst die in de jaren dertig en in de eerste jaren na de oorlog door de polibe of burgemeester
werd gebruikt voor de advisering over de naturalisa he van m Nederland wonende vreemdelingen

STAAT VAN INLICHTINGEN
nopens een verzoek om tot Nederlander te worden genaturaliseerd

1. Naam en voornamen van de(n) persoon voor
wie(n) naturalisatie wordt gevraagd.

2. Plaats en datum van geboorte.

3

Beroep.

4. Woonplaats, (straat en nummer).

5

Welke zijn de beweegredenen voor het vragen
der naturalisatie7

6

Waar verbleef adressant vanaf zijn geboorte
tot zijn vestiging in zijn tegenwoordige
woonplaats 7
Welke tijdperken bracht hij in zijn
opeenvolgende woonplaatsen door*'

7. Welke onderwijsinrichtingen bezocht h i j 7
Heeft hij eenig diploma of eenigen
academisehen graad"*
Bij welke patroons was hij in dienst en 7
leerde hij zijn tegenwoordig beroep aan

Θ. Is hij ongehuwd, gehuwd, weduwnaar of
gescheiden7

Bijlagen

9

Indien hij gehuwd is of gehuwd 7 geweest is,
wie is of was zijn echtgenoote
a. naam en voornamen
b plaats en datum van geboorte
с woonplaats
d. plaats en datum overlijden
e. dagteekenmg van echtscheiding

9a. Welke nationaliteit bezat de echtgenoote
vóór haar huwelijk"*

10

Indien hi} minderjarige kinderen heeft,
wie zijn deze**
a. voornamen
b. plaatsen en data van geboorte
с woonplaatsen

11. Wie zijn adressant's oudere?
a. namen en voornamen
b. woonplaats
с indien zij zijn overleden:
plaats en datum van overlijden

12. Zijn in het geboorteland van adressant nog
bloedverwanten van hem woonachtig?

13. Zijn hier te lande ook familieleden van
adressant woonachtig en bezitten deze de
Nederlandsche nationaliteit7

14. Heeft adressant 7 zich duurzaam hier te
lande gevestigd*
Zoo ja, wanneer vestigde hij zich alhier 7

255

256

15. Heeft hij zijn geboorteland na zijn
vestiging hier te lande weder bezocht'
Zoo ja, hoe dikwijls, hoe lang, waarvoor,
wanneer voor het laatst**
Waar en bij wien heeft hij toen verblijf
gehouden '

16. Heeft hij nog belangen in het buitenland"5

17. Voldoet hij aan de wettelijke vereischten
voor naturalisatie'

18

Hoe staat adressant bekend'
(indien hij gehuwd is, tevens te vermelden
hoe zijn gezinsleven is)

19. Met wie heeft hij omgang'

20. Staat hij bekend als spion; wordt hij
verdacht van spionnage of van plegen van
handelingen, in strijd met de Nederlandsche
belangen'

Van vreemdeling tot Nederlander

Btjlagen

21. Is hl] lid eener politieke vereenigmg of
maakt hl] deel uit van een zoogenaamde
vreemdelingenkolome?

22

Is hl] staatsgevaarlijke leerstellingen
toegedaan7

23. Is redelijkerwijze te verwachten, dat hij
zich in de toekomst en met name in de
teegenwoordige, bijzondere omstandigheden
als een goed Nederlander zal gedragen?

24. Is hij uit het vreemde staatsverband
ontslagen'
Zoo ja, legt hij daarvan eenig bewijs over7
Indien een bewijs van ontslag wordt
overgelegd, is dit voorzien van het
NederlandBChe Zegel?

25. Is hij in zijn geboorteland dienstplichtig
geweest13
Welke stukken worden ter staving van den
dienstplicht of van de niet-dienstplichtigheid overgelegd?

26

Heeft hij hier te lande aan eenigen
dienstplicht voldaan''

27. Welke inkomsten heeft hij'
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28

Heeft hij vaste goederen~>
Zoo ja, waar zi]n die gelegen 7

29

Bestaat er ook vrees dat hij armlastig zal
worden"'

30

Zijn er omstandigheden bekend geworden,
die aan de inwilliging van het verzoek in
den weg zouden kunnen staan*7

31

Zijn er aan de ontvangen bijlagen nieuwe
toegevoegd7
Zoo i&, welke'

32

Behoort hl] tot eenig kerkgenootschap"7
Zoo ja, tot welk 7

33

Opmerkingen
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Vragenlijst die vanaf de jaren vi|rbg door de poliüe ел gemeenteambtenaren werd gebruikt voor
de advisering over de naturalisatie van in Nederland wonende vreemdelingen Deze vragenlijst is
in grote lijnen tot in de jaren tachhg gebruikt (vgl Hajs 1988 appendix B)

STAAT VAN INLICHTINGEN
порепэ een verzoek om tot Nederlander te worden genaturaliseerd
1

Aanvxaaer/Aanvraagscer
1

naam en voornamen

2

Land, plaats en datum van geboorte
Is een geboorte-acte overgelegd7

3

Nationaliteit
Bezit hi] (zi:) buitenlandse identiteits
papieren7

4

Woonplaats (straat en No )

5

Welke zijn de beweegredenen voor het
aanvragen der naturalisatie7

6

Beroep of functie in het maatschappelijk
leven

7

Welke betrekkingen heeft 7 hij (zij)
achtereenvolgens bekleed

θ

Is adressant(e) in het bezit
van
7
a een verblijfsvergunning
b een werkvergunning7
7
с een vestigingsvergunning
Waarom niet 7

9

Welke godsdienst belijdt adressant(e) 7
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10

Waar heeft adressant(e)y sedert zijn (haar)
geboorte gewoond en gedurende welke
tijdperken''

11

Welke onderwijsinrichtingen bezocht hij
<ζΐ}>·>

Heeft hij (zij) enig diploma of enige
academische graad'

12

Is hij (zij) gehuwd/ongehuwd/weduwnaar/
weduwe of gescheiden7

13

Is adressant(e), zo hij (ZIJ) zonder
nationaliteit is, uit het vroegere
staatsverband ontslagen of heeft hij (zij)
zijn (haar) nationaliteit op andere wijze
verloren'
Legt hij (zij) daarvan enig bewijs over'

Herколи t

14 a
b
с
d

naam en voornamen van de vader,
geboorteplaats en -datum,
woonplaats,
indien overleden, plaats en datum van
overlijden
e naam en voornamen van de moeder,
f geboorteplaats en -datum,
g woonplaats,
h indien overleden, plaats en datum van
overlijden
ι waaren wanneer werd het huwelijk
voltrokken'
j welke nationaliteit bezaten de ouders
bij het sluiten van het huwelijk'
к wanneer verliet de vader zijn
geboorteland'
1 wanneer vestigde de vader zich voorgoed
in Nederland'
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Indien verzoeker Belgisch onderdaan is,
heeft hi] in België voldaan aan zijn
militaire verplichtingen'
Zo 3a, in welke Belgische gemeenschap was
hij ingeschreven?
Zo neen, in welke Belgische gemeente heeft
verzoeker, dan wel diens vader, of eventueel diens grootvader laatstelijk gewoond*7
Heeft verzoeker de machtiging van de
Belgische Koning aangevraagd en verkregen'
Zo ja, deze machtiging overleggen

Artikel 16, onder 1, van de Belgische Wat op de Nationaliteit luidt - De staat van Belg wordt verloren
1 Door hem, die uit eigen wil een vreemde nationaliteit verkrijgt
Wordt geacht uit eigen wil een vreemde nationaliteit te verkrijgen, hij die, haar van rechtswege verkregen
hebbende, van de Belgische nationaliteit afziet door eene verklaring gedaan op de wijze bepaald bij
artikel 22
(Indien echter de betrokkene nog dienstplichtig is voor het actief of het reserveleger, doet de verwerving
van een vreemde nationaliteit hem slechts de hoedanigheid van Belg verliezen in zooverre de Koning daartoe
de machtiging verleent ) (Wet van 5 augustus 1926, artikel 16) -

16

Is verzoeker - geen Belg zijnde - in het
buitenland dienstplichtig geweest"*
Worden hieromtrent stukken overgelegd?

17

Heeft hij (zij) het geboorteland na
vestiging hier te lande weder bezocht"3
Zo ja, met welk doel, hoe dikwijls,
hoelang en wanneer voor het laatst?

18

Zijn in het buitenland nog naaste bloedverwanten van adressant (e) woonachtig19
Zo ja, namen en woonplaatsen

19

Heeft hij (zij) nog belangen in het
buitenland"'

20

Is hij (zij) lid van buitenlandse
verenigingen of van verenigingen waarvan
een overwegend aantal van de leden
buitenlander is 7
α«ζin·- en familieverhoudingen

21. Indien hij (zij) gehuwd of gehuwd geweest
is, wie is of was zijn (haar)
echtgenoot(e)?
a, naam en voornamen,
b. plaats en datum van geboorte,
с datum huwelijk,
d. plaats en datum overlijden,
e. dagtekening der echtscheiding,
f. nationaliteit voor het huwelijk

2Ó2

22
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Indien hi] (zi]) kinderen heeft, wie zijn
deze'
a

voornamen,

b

plaatsen en data van geboorte,

с

woonplaatsen

Indien meerderjarige kinderen inmiddels
een nationaliteitswijziging hebben
ondergaan, deze vermelden

23

Zijn hier te lande ook familieleden van
adressant(e) woonachtig?
Wie zijn deze?
Welke nationaliteit bezitten deze?

24

Heeft verzoeker hier te lande aan enige
dienstplicht voldaan'
Heeft hij vrijwillig dienst gedaan 7

25

Welke inkomsten heeft hij (zij) 7
Worden deze uit arbeid of bezit verkregen7

26

Heeft hij (zij) vaste goederen'
Zo ja, waar zijn deze gelegen 7

27

Is hij (zij) lid van Nederlandse
organisaties of verenigingen7
Zo ja, van welke?

Varhouding tot Nederland
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RAPPORT
De rapporteur gelieve te vermelden door welke omstandigheden of door wiens toedoen
adressant(e) in Nederland is gekomen.
Voorts dele hl] mede, of adressant (e) ie ingeburgerd en door de Nederlandse omgeving wordt
aanvaard en of redelijkerwijs verwacht mag worden dat adressant(e) zich in de toekomst als een
goede Nederlander zal gedragen.
Tenslotte verschaffe hij inlichtingen omtrent zedelijk en maatschappelijk gedrag,
gezinsleven, dagelijkse omgang en houding gedurende de oorlogsjaren van alle gezinsleden.
Mogelijke bezwaren tegen inwilliging van het verzoek behoren op voldoende wijze te worden
toegelicht.
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Nederlander

Vragenlijst die m 1992 door gemeenteambtenaren werd gebruikt voor de advisering over de
naturalisatie van in Nederland wonende vreemdelingen
MINISTERIE VAN JUSTITIE - STAAT VAN INLICHTINGEN
Betreft

VERZOEK OM NATURALISATIE

Kenmerk NA
(nummer invullen van bijgaande brief)

Gemeente

Tel 0

Politie te

toestelnr

/

GEGEVENS BETREFFENDE DEGENE DIE GENATURALISEERD WENST TE WORDEN
(Onder de vragen staan, waar nodig, verwijzingen naar het desbetreffende artikel van de
Rijkswet op het Nederlanderschap, Stb 1984, nrs 628 en 629 )
1

Naam en voornamen оід пв het
bevolkingsregister
Gelijkluidend volgens geboorteakte/paspoort/
identiteitsbewijs' Indien er verschillen
zijn dan vermelden onder welke naam
verzoek(st)er (eventueel) genaturaliseerd
wenst te worden

2

Plaats en datum van geboorte
Land van geboorte (huidige benaming)
Nationaliteit
(Gaarne een afschrift en Indien dat niet
mogelijk is een uittreksel uit het
geboorteregister of een copie van een
geboortecertificaat overleggen Indien dit
niet mogelijk is dan graag een kopie van het
paspoort of enig ander identiteitsbewijs )

3

Woonplaats, adres en postcode
(Eventueel telefonisch bereikbaar onder
nummer)

4

Sedert welke datum staat betrokkene
onafgebroken in een Nederlands1
persoonsregister ingeschreven
Is hij/zij ook eerder ingeschreven geweest'
Zo ja, gedurende welke periode'
(artikel 8, eerste lid, onder c, derde lid
en vierde lid)

5a Minderjarige kinderen van verzoek(st)er
(Ook uit een eventueel vorig huwelijk geboren
kinderen en door de vader erkende natuurlijke kinderen dienen te worden vermeld )
Geslachtsnaam en
voornamen
1
2
3
4
5

e
7
8

Geboorteplaats
en -datum

Woonplaats

Nationaliteit en
bi j zonderheden

M/V
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5b. Is aan verzoek(st)er medegedeeld dat 213η/
haar buiten het Koninkrijk verblijvende
minderjarige kind(eren) van
medenaturalisatie wordt (worden)
uitgesloten'
(artikel 11, eerste lid)
6. Gegevens van degene met wie hij/zij
gehuwd of gehuwd geweest is.
a. geslachtsnaam en voornamen
b. plaats en datum van geboorte
c. plaats en datum van het huwelijk
d. plaats en datum van overlijden
e. datum der echtscheiding
f. nationaliteit vóór het huwelijk
g. huidige nationaliteit en woonplaats
7. Gegevens van degene met wie hij/zij eerder
gehuwd geweest is.
a. geslachtsnaam en voornamen
b. plaats en datum van geboorte
c. plaats en datum van het huwelijk
d. plaats en datum van overlijden
e. datum der echtscheiding
f. nationaliteit vóór het huwelijk
g. huidige nationaliteit en woonplaats
Θ. Gegevens betreffende de ouders
a. geslachtsnaam en voornamen
b. plaats en datum van geboorte
с

woonplaats

d

nationaliteit

9. Is hij/zij in het bezit van een verblijfsof vestigingsvergunning"'
Is de verblijfsvergunning gegeven voor een
verblijf dat naar zijn aard tijdelijk is'
Zo ja, van welke aard (b ν voor studie,
beroepsopleiding, medische behandeling)
(artikel Θ, eerste lid, onder b)

Vader

Moeder
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10a

b

11a

Heeft/hebben het/de kind(eren) van 12 jaar
en ouder ingestemd met medenaturalisatie'
N В Vanaf 18 ]aar dienen zi] zelfstandig
een verzoek tot H M de Koningin te
richten
(Kan bil deze stukken worden gevoegd)
Heeft de (andere) wettelijke vertegen
woordiger ingestemd met medenaturalisatie
voor'het/de kind(eren)*3 (Indien het
huwelijk der ouders is ontbonden de
voogd(es) of degene aan wie het gezag is
opgedragen, indien het huwelijk niet is
ontbonden de andere ouder die mede het
gezag uitoefent) Zo nee, waarom n i e f
{artikel 11, eerste lid)
Wenst hij/zij aanpassing van zijn/haar
samengestelde geslachtsnaam m een
enkelvoudige naam? (in mannelijke lijn)

b

Welke naam wenst hij/zij als geslachtsnaam
en welke als voorna(a)m(en) vastgesteld,
indien er geen onderscheid Is tussen die
namen *

с

Welke voorna(a)m(en) dient (dienen) er als
gevolg van b voor het/de kind(eren) te
worden vastgesteld'

d

Wenst verzoek(st)er wijziging van de
spelling van zijn/haar geslachtsnaam en/of
voorna(a)m(en)'
Zo ja, welke 7
(alléén voor moeilijk uitspreekbare namen)

e

Heeft/hebben het/de kind(eren) van 12 jaar
en ouder ingestemd met de naamswijziging
с q -vaststelling'

f

Heeft de (andere) wettelijke vertegen
woordiger ingestemd met de naamswijziging
с q -vaststelling van het/de kind(eren)">

g

Wenst verzoek(st)er aanpassing van haar
geslachtsnaam aan het Nederlandse namenrecht'
(alleen voor verbogen namen van de vrouw,
b ν eindigend op -ova of -ska)

NB

De naam van verzoek(st) er wordt zonodig in de in het Koninkrijk gebruikelijke
lettertekens overgebracht
(artikel 12)
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12a. Beschikt hij/zij over een redelijke kennis
van de Nederlandse taal, c.q. de omgangstaal van het eiland en bent u van mening
dat hl]/zij voldoende in de Nederlandse,
c.q. Nederlandse-Antilliaanse of Arubaanse
samenleving is ingeburgerd''
(artikel 8, eerste lid, onder d)
N B. Zie tevens de tekst van de
Handleiding, blz. 4, 5 en 6)
13.

Bestaan er op grond van zijn/haar gedrag
ernstige vermoedens van gevaar voor de
openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de veiligheid van het
Koninkrijk''
Zo ja, toelichten bij vraag 16.
(artikel 9, eerste lid, onder a)

14a. Is verzoeker op de hoogte van de gevolgen
van de naturalisatie voor zijn/haar
huidige nationaliteit7
b. Is verzoeker ervan op dehoogte dat er
voor- en nadelen kunnen zijn verbonden
voor hem-/haarzelf en zijn/haar
afstammelingen aan het bezit van meer dan
één nationaliteit?
c. Wenst verzoeker gelet op deze voor- en
nadelen voortzetting van de behandeling
van zijn/haar verzoek om naturalisatie?
15

Welke inkomsten heeft hij/zij metto per
maand''
Waaruit worden deze verkregen? (artikell3)
(artikel 13)

16.

Heeft u, met inachtneming van de bepalingen van de Rijkswet op het Nederlanderschap,
bezwaar tegen inwilliging van het verzoek7 Zo ja, dan behoort dat op voldoende wijze te
worden toegelicht Indien de ruimte daartoe niet toereikend is, kan de vraag (en
eventueel ook andere vragen) op een afzonderlijk blad worden beantwoord c.q. toegelicht

19
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From alien to Dutchman:
A socio-legal research into the attribution
of Dutch nationality to aliens (1813-1992)
Current political decision making in Western Europe concerning
the attribution of nationality to aliens takes place in a force field
between two influential political ideals the ideal of the nation
state and the equality ideal
The ideal of the nation state refers to a specific political idea
about world order According to this idea the world functions best
if each nation forms its own state, and each state is based on a
nation The ideal of a nation state presumes a homogeneous
nation, a community in which the members feel tightly connected
and in which they communally and loyally work for the continuation and development of the independent existence of their state
The interests of their own people are naturally given preference to
the interests of aliens
Nationality within the ideal of the nation state is not just a legal
status It is the membership of the nation state Aliens will only be
granted nationality if there are guarantees that they have, to a
certain degree, become part of the nation If these guarantees are
in place, this still does not ensure that nationality will actually be
granted The ideal of the nation state also entails that the attribution of nationality needs to be in the interest of the people and the
state
The equality ideal refers to the idea that all people are equal
and should be treated equally on key points This ideal has a
universal character Equality and equal treatment are not just the
norm between the members of a people They hold good for all
inhabitants
The equality ideal entails that the longer an alien lives within
the territory of a state, the more difficult it becomes to treat him
unequally and, for the good of the nation, to refrain from attributing nationality This leads, positively formulated, to an obligation
by the government for equal treatment and the attribution of
nationality For aliens, obtaining nationality is the key to a legally
fully-fledged position in the community
This book aims to give a socio-legal description of the political discussion, the legislation and the practise concerning the attribution of
Dutch nationality to aliens and their children living in The Netherlands since the beginning of the last century On the basis of these
aims the following four research questions have been formulated
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1 What developments have occurred in The Netherlands be
tween 1813 and 1992 concerning the legislation and policy to
wards the attribution of Dutch nationality to aliens'
2 How can these developments be explained? In particular, what
influence have the ideas on membership of the Dutch nation and
on service of the national interest (both inherent to the ideal of the
nation state) and the ideas on the equal treatment of aliens
(inherent to the equality ideal) had on these developments'
3 What changes have occurred in The Netherlands between 1813
and 1992 in the extent of obtainment of nationality by aliens'
4 How can these changes be explained' In particular, what
influence have legislation and government policy on the one
hand, and the interest of aliens for Dutch nationality on the other,
had on these changes'

1

Developments in legislation and policy (1813-1992)

The development of Dutch nationality legislation since the begin
ning of the last century can, concerning the ways of obtaining
Dutch nationality by aliens, be characterised as a development
from a liberal legislation to a restrictive legislation and back again
The constitutions of 1814 and 1815 as well as the first real Dutch
nationality legislation, the Civil Code of 1838 and the Nationality
Act of 1850, attributed Dutch nationality primarily on the basis of
birth on Dutch territory This meant that children of aliens auto
matically obtained Dutch nationality vvhen born in The Nether
lands This liberal legislation ended with the Nationality Act of
1892 This act saw descent as the central connecting point for the
obtainment of Dutch nationality at birth Children of aliens born
after 1892 no longer obtained Dutch nationality in this way In
1953 birth on Dutch territory again became important for the
acquiring of Dutch nationality All members of the third generation
automatically obtained Dutch nationality at birth When the National
ity Act of 1892 was replaced by the Nationality Act of 1984, the
second generation were granted a right to opt for Dutch national
ity This right can be exercised at the age of eighteen
For the hrst generation, naturalisation has always been the only
possibility for obtaining Dutch nationality The naturalisation pol
icy between 1813 and 1992 can roughly be divided into three
periods
The first period is the period before the First World War In the
whole of the nineteenth and the beginning of the twentieth
century the policy was aimed at the naturalisation of a few affluent
and well-educated aliens who wanted to obtain nationality mainly
in order to gain political rights or to become appointed to public
office
The second period runs from the outbreak of the First World
War in 1914 to the beginning of the fifties In this period the
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importance of Dutch nationality increased because the admission
and residence policy was tightened The fear of expulsion among
aliens resulted in increased demand for naturalisation This in
crease in turn resulted in a more restrictive naturalisation policy
The norms were tightened, the costs increased, the procedure
took a long time and die number of rejections was relatively high
Especially in the thirties and in the first few years after the Second
World War, the naturalisation policy had the character of a discour
agement policy
The third period is from the early fifties to 1992 In this period
the naturalisation policy gradually became more liberal, and the
character of naturalisation slowly changed from a favour to a right
The norms were eased, the procedure simplified, the conditions
for naturalisation were made public, the legal position of the
applicants strengthened, rejections became rare and the number of
naturalisations increased considerably This development was
given an extra impulse in the eighties when naturalisation was
considered an instrument in the governmental minority policy

2

The influence of the ideal o f the nation state
and the equality ideal

From the beginning of the nineteenth century to the end of the
Second World War the political discussions have been largely
dominated by the ideal of the nation state The equality ideal only
became influential after the Second World War
Ideas about membership of the Dutch nation have played an
important role in the political discussion on the attribution of
nationality to aliens throughout the covered period In all these
discussions the same, somewhat vague, ideal image of a Dutch
man appears in short, this is a person who feels strongly con
nected to The Netherlands and the Dutch people and who loyally
works for the continuation and development of the Dutch state
However, in legislation and policy this ideal image can only be
found in an indirect sense The second and third generation obtain
Dutch nationality without being individually judged on the exist
ence of sufficient community spirit and feelings of loyalty It is
assumed that these feelings are present or will develop naturally
The applications of the first generation however, have always
been subjected to an individual examination The various condi
tions for naturalisation (such as five-year residence, assimilation,
knowledge of the Dutch language, releasing the previous national
ity and relatively high costs) have always (additionally) had the
aim to see whether the applicant was sufficiently concerned with
The Netherlands and the Dutch people to be granted Dutch
nationality
Ideas about the service of the national interest have also
continually played an important role in the discussions about the
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attribution of Dutch nationality In these discussions four national
interests are stressed
The first national interest flows directly forth from the ideal of
the nation state and is narrowly connected with the ideas on
membership of a nation as discussed above the importance of a
homogeneous nation The idea that the continuation and development of the Dutch state requires a homogeneous nation, of which
the members have strong community spirit and feelings of loyalty
and are willing to work for the continuation and development of
the independent existence of their state, has always been influential
in Dutch nationality legislation Persons who do not (sufficiently)
feel connected with Dutch society, would be inclined to shirk the
duties of a Dutchman, while using the rights of Dutch nationality
The second national interest is that of the advancement of
integration orparticipation of aliens or, put negatively, the prevention of segregation or exclusion of aliens from Dutch society
During most of the nineteenth century this interest hardly featured
in the political discussion After 1892, when the second generation
no longer automatically obtained Dutch nationality at birth, naturalisation was increasingly considered as an instrument to prevent
the development of 'colonies of aliens' From the beginning of the
twentieth century the government position was that it should be
considered of general interest to the state that persons who were
permanently residing in The Netherlands and who could support
themselves, should also be given Dutch nationality The view that
the participation of aliens served a national interest led to the
re-introduction of automatic acquisition of Dutch nationality for
the third generation in 1953 and the introduction of the option
right for the second generation in 1984
The third national interest is the interest of the protection and
development of the Dutch economy Aliens who because of their
business or profession were considered an asset, were generally
naturalised quicker or under less stringent conditions However,
ideas about economic interests usually had a restrictive influence
on the naturalisation policy This was especially true in the twenties and thirties, when the Dutch government was reluctant to
naturalise aliens as a result of the socio-economical problems The
increase of the costs of naturalisation and the increase of the
duration of the naturalisation procedure from five to fifteen years,
were both done in order to protect the Dutch labour market and
public funds
The fourth and final important national interest is the regulation
of the admission and settlement of aliens in The Netherlands
Already in the nineteenth century aliens were only considered for
naturalisation if they had sufficient funds Poor aliens should in
principle leave the country The relationship between naturalisation policy on the one hand and admission and residence policy
on the other was strengthened in the twenties and thirties As a
result of protectionism the situation in which aliens were welcome
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in The Netherlands, provided they were of no bother and could
support themselves, came to an end Especially in the thirties a
very restrictive naturalisation policy was in operation in order to
keep the possibility of expulsion open The decolonisation of
Indonesia in 1949 and of Surinam in 1975 also shows that Dutch
nationality policy is used to limit immigration into The Nether
lands The close link between the admission policy and the
naturalisation policy was still evident in 1992, in the requirement
in the Nationality Act that there should be no objections to the
applicants prolonged residence in The Netherlands
Ideas about the obligation to grant aliens with long residence in
the Netherlands equal treatment to Dutchmen, hardly featured in
the last century in the discussion about the attribution of Dutch
nationality to aliens Only after the Second World War did these
ideas gain influence in legislation and policy These ideas rarely
stood alone, but usually coincided with ideas on the importance
of increasing the integration of aliens in The Netherlands The
automatic attribution of nationality to the third generation in 1953,
the introduction of the option right in 1984 and the abolishment of
the requirement that the applicant first has to get rid of his original
nationality in 1992, are three examples of this

3

The extent of the acquiring o f Dutch nationality
(1813-1992)

The number of children of aliens resident in The Netherlands who
automatically obtained nationality at birth in The Netherlands
between 1813 and 1992 is not known On the number of options
taken by the second generation since 1985, data is available The
number of claimants increased from an average of 450 per year
between 1985 and 1990 to an average of 830 in the early nineties
There is an almost complete picture of the number of naturalised
aliens (excluding spouses and minors) since the beginning of the
last century The number of naturalisations in the nineteenth and
early twentieth century was limited to a few dozen per year Per
annum an average of one in a thousand aliens living in The
Netherlands were naturalised Only after the First World War did
the number increase In the twenties an average of 250 aliens were
naturalised each year, in the fifties this had risen to over twothousand and in the early nineties it was over fifteen-thousand
From 1990 to 1992 on average 22 out of a thousand aliens living
in The Netherlands were naturalised annually
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4

The relative role o f government policy
and of the attitude o f aliens

The limited number of naturalisations in the nineteenth century
had to do with the restrictive government policy as well as the
limited interest for the Dutch nationality among aliens It was
because of the costs involved that naturalisation was an option for
only a few aliens Naturalisation was only of interest for a small
group of affluent and well-educated Germans and Belgians who
aspired to public office or who wanted to gain political rights
The increase in the number of naturalisations after the First
World War was first of all the direct result of the Nationality Act of
1892 After 1892 the second generation were dependent on naturalisation, while previously they would have obtained nationality
at birth However, the increase in the number of naturalisations
was mainly due to the tightening of the admission and residence
policies A number of aliens tried to ensure their stay in The
Netherlands by applying for naturalisation The number of naturalisations would have been much higher in the interbellum and
directly after the war, if the naturalisation policy had been less
stringent
The increase in the number of naturalisations between 1950
and 1992 was, as opposed to the years prior to the Second World
War, due to the liberalisation of naturalisation policy Naturalisation was obtainable for an increasing number of aliens In addition, migration played an important role For instance the relatively
high migration following the independence of Indonesia in 1949
and of Surinam in 1975 resulted in the sixties and eighties in many
naturalisations of people from these former colonies
In the nineties the Turks and Moroccans, of whom the first
came to The Netherlands in the sixties and seventies as guest
workers, formed the largest group of naturalised citizens For them
and for many other aliens the conclusion is justified that in 1992
the emotional and pragmatic objections to naturalisation were a
more important barrier to naturalisation than the policy and the
conditions set by the Dutch government
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Stellingen
behorende bi] het proefschrift van Eric Heljs,
VAN VREEMDELING TOT NEDERLANDER
De verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen
(1813-1992)
1. Voor veel mensen Is hun nationaliteit een belangrijk deel van hun identiteit.
De nationaliteit dient daarom alleen met instemming van de betrokkene
verloren te gaan.
2. De Tweede Kamer is medeverantwoordelijk voor de structurele
achterstanden bij de behandeling van verzoeken om naturalisatie. Beëindiging
van die achterstanden vergt meer dan het periodiek stellen van kritische
vragen, te meer nu dergelijke achterstanden al sinds de Eerste Wereldoorlog
bestaan.
3. Het optierecht van In Nederland geboren kinderen van vreemdelingen dient
een eenzijdige rechtshandeling te blijven. Het voorstel om bij deze optanten
een openbare-ordetoets in te voeren en de verkrijging van het
Nederlanderschap afhankelijk te maken van de instemming van de overheid,
dient geen redelijk doel. De tweede generatie hoort in Nederland thuis. Terecht
erkent de huidige wet dat de tweede generatie bij het bereiken van de leeftijd
van achttien jaar een onvoorwaardelijk recht op het Nederlanderschap heeft
4. Het Verdrag van Straatsburg betreffende beperking van gevallen van
meervoudige nationaliteit uit 1 §63 dient te worden opgezegd. Het verdrag was
al achterhaald toen Nederland daarbij in 1984 partij werd.
5. De toetsing van de 'inburgering' bij verzoeken om naturalisatie dient beperkt
te blijven tot de vraag of de verzoeker in het Nederlands een eenvoudig
gesprek over alledaagse zaken kan voeren.
6. Veel mensen die van opvatting zijn dat het beleid inzake de toelating van
gezinsleden van in Nederland wonende vreemdelingen moet worden
aangescherpt, zouden verbaasd zijn als zij wisten hoe restrictief het beleid
daadwerkelijk is.
7. De sanctie van niet-ontvankelijkheid van een aanvraag om toelating als
vluchteling, enkel omdat een asielzoeker zich bij aankomst in Nederland niet
'onverwijld' bij de autoriteiten heeft vervoegd (artikel 15b lid 1 aanhef en onder
f van de Vreemdelingenwet), is onevenredig zwaar. De niet-onverwijlde
aanmelding kan bij de beoordeling van het vluchtverhaal worden betrokken.
Het gaat echter niet aan vluchtelingen om die reden de toelating als vluchteling
te onthouden.
8. Het burgerschap van de Europese Unie dient te worden verleend aan
burgers van staten van buiten de Unie, als zij vijfjaar legaal in één van de
lidstaten hebben gewoond.

»

Het aanvragen van een nieuwe nationaliteit (naturalisatie)
heeft een zakelijke en een emotionele kant. W a t dat
betreft verschillen de motieven van vreemdelingen o m een
naturalisatieverzoek in te dienen dan ook nauwelijks van de
in de politiek levende opvattingen over de verlening van de
Nederlandse nationaliteit aan vreemdelingen.
Eric Heijs is in dit boek heel precies nagegaan aan wie en
op welke manier het verlenen van het Nederlanderschap
aan vreemdelingen vanaf 1813 t o t 1992 verlopen is. Hij
onderscheidt daarbij het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit op basis van het hier geboren zijn
(het 'inboorlingschap'), het uitoefenen van het optierecht
en naturalisatie.
Hij t o o n t nauwgezet aan dat het beleid van de Nederlandse
overheid in de loop van de tijd zowel liberaal als restrictief
is geweest. De politieke keuzes vonden elke keer plaats in
het spanningsveld tussen twee politieke idealen: het ideaal
van de natie-staat - in hoeverre met de verlening van het
Nederlanderschap aan vreemdelingen nationale belangen
waren gediend - en het gelijkheids-ideaal - de gelijke
behandeling van Nederlanders en langdurig in Nederland
gevestigde buitenlanders.
De laatste jaren heeft het ideaal van de natiestaat weer aan
kracht gewonnen. O f die tendens zal doorzetten, is een
graadmeter v o o r de mate waarin het gelijkheidsideaal in de
Nederlandse samenleving is verankerd.
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