
Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer 2035 

VRAGEN 
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 116 
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering 

schriftelijk gegeven antwoorden 

2 0 1 9 . VRAGEN van de heer Scheps (P.v.d.A.) betref-
fende de in ons land verblijvende Toegoenese ge-
zinnen. (Ingezonden 31 januari 1963.) 

1. Hoeveel Toegoenese gezinnen verblijven op het ogenblik 
in het kamp Pieterberg te Westerbork? 

2. Hoeveel kost dit verblijf per week aan Nederland? 

3. Is het waar, dat een aantal — wellicht alle — gezinnen 
reeds in Nieuw-Guinea het Nederlanderschap hebben aange-
vraagd? 

4. Indien de voorgaande vraag bevestigend beantwoord 
wordt, kan de Minister van Justitie dan mededelen wanneer 
deze aanvragen ingediend zijn en hoever de behandeling van 
deze aanvragen gevorderd is? 

5. Is het eveneens waar, dat Suriname meent de thans in 
Westerbork vertoevende Toegoenezen niet in Suriname te 
kunnen toelaten alvorens zij het Nederlanderschap zullen 
hebben verkregen? 

6. Kan de Minister van Justitie toezeggen, dat spoedig 
een ontwerp van wet tot naturalisatie van de Toegoenezen bij 
de Tweede Kamer zal worden ingediend, ten einde het vertrek 
van de Toegoenezen naar Suriname in zeer korte tijd mogelijk 
te maken? 

ANTWOORD van de heer Beerman, Minister van Justitie. 
(Ingezonden 5 maart 1963.) 

1. In het woonoord „Pieterberg" te Westerbork verblijven 
op het ogenblik 31 Toegoenese gezinnen. 

2. De kosten van dit verblijf in Nederland bedragen thans 
globaal f 6000 per week. 

3. Van het merendeel van de gezinshoofden en andere 
meerderjarige personen zijn verzoeken om naturalisatie bij het 
Ministerie van Justitie bekend. Tien gezinshoofden en één niet-
gehuwde meerderjarige hebben nog geen verzoek ingediend. 

4. De verzoekschriften dateren van juli/augustus 1961 en 
zijn met de destijds in Nieuw-Guinea omtrent de verzoekers 
verstrekte inlichtingen in het eerste kwartaal van 1962 aan het 
Ministerie van Justitie toegezonden. Ten aanzien van de aan-
vragen van een viertal pensioengerechtigden is een gunstige 
beslissing genomen; de beslissing op de overige aanvragen is 
aangehouden in afwachting van de definitieve bestemming van 
de groep Toegoenezen. 

5. De Regering van Suriname stelt voor toelating van de 
groep Toegoenezen niet als voorwaarde, dat zij reeds bij aan-
komst de Nederlandse nationaliteit bezitten. 

6. Gezien het antwoord op vraag 5 is voor het beoogde 
doel — het vertrek van de Toegoenezen naar Suriname in zeer 
korte tijd mogelijk te maken — de gevraagde toezegging niet 
nodig. 
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