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Betreffende: Duitsers, die tengevolge van de 
tegen hen getroffen maatregelen 
van het nationaal--socialistisch 
regime dest tjds hun vaderland 
h ebben ver la ten . 0 
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Aangezièn mij gebleken is, _ dat er V'~ l - van ' ei'.Ji'i'a-t\1:1:tg·lbestaat 
aangaande de na tionali tei t van bovenbep.6è1d :-è· vreetndelingei, zomede 
ten aanzien van de hen te verlenen verbTijf'Sv ër gunn !ngê n, fflêeffl" ik goed 
te doen het volgende te Uwer kennis te brengen. · 

De Duitse Regering heeft btj afzonderl~ke decreten,onder de wer
king van het "ReichsbUrgergesetz" sinds 1933 een groot aantal Duit
sers van de Duitse nationaliteit vervallen verklaard~ 

In hoofdzaak werd op die wtjze aan joden 9 die na 1918 tot Duit
ser genaturaliseerd waren,de Duitse nationaliteit ontnomen,doch ook 
op andere, voornamelijk anti-nationaal-socialistisch gezinde perso
nen, werd deze maatregel toegepast 9 

Van Duitse ztjde werd desttjds nog de volgende toelichting gege
ven; ter voorkoming ~an misverstand is daarbtj de door de Duitsers 
desttjds gebruikte terminologie gevolgd . 
a. De minderjarige Joodse kinderen buiten Duitsland verbltjvende 

verliezen de Duitse nationà1iteit~ · 
b a Arische Duitse vrouwen,met Duitse Joden gehuwd,behoudende Duit

se nationaliteit. 
o. Joodse Duitse vrouwen, met een arische Duitser gehuwd,verliezen 

de nationaliteit, de mannen bltjven Duitser. 
d . Du,i tsers van gemengde bloede 9 z. g. "Misohlinge 11 verliezen ~ 

de Duitse nationaliteit c 
Hoewel de Duitse Over heid aan deze bepalingen zelf niet strikt 

de hand heeft gehouden :1 moet op grond v an een en ander worden aan
genomen, dat de Duitse Joden - die v 66r 25 Nov ember 1941 hi er te 
lande ve:rbleven en eek d.sgen en die sedertd ie n dûoh ,,-66:r de oa.pi t-u
la tie van Duitsland zi .ch in ons lap.tl vestigden - staatloos zijn ge
worden9 hetgeen niet wegneemt, dat zij, i ngevolge uitdrukkelijke Ne
derL wetsbepalingen als LB.No ~E.133, K.B . No:F . 278 en d e Vr eemde
lingencir culaire A 9 hier te lande to ch als Duitsers worden behan -
deld op grond dat z ij te eniger ti jd na 9 Mei 1940 de'Duitse nationa
liteit bezeten hebben of zoals i n de Vreemdelingencirculai r e A is 
gezegd; zij v66r de periode waarin ztj staatloos waren, Duitsers zijn 
geweest . 

Generaal Eisenhower heeft i n deze e:x:patr iat i e, voor zover moet 
worden aangenomen 9 door zijn beke nde de cr eet "Abrogation of Nazi Law'} 
geen wtjziging gebracht, aangezien de decreten van de be zettende 
macht in Duitsland klaarblijkel ijk in pr in cipe a ll een in het be zet t e 
gebied van Duitsland werken , 

Verwacht mag echter wel worden 1 da t de kwestie van het ontnemen 
van de Duitse nationaliteit aan Duitsers gedurende het Hitler-regir 
me, btj da vredesonderhandel i ngen nader onder oge n gezien zal worden. 

Enerzijds zijn de betrokkenen dus thans staatloos 1 anderz ijds :is de 
mogeltjkheid aanwezig 9 dat ztj ten g evolge van bepalingen der vredes -

Aan i H. H. Hoofden van plaatsel ijke poli tie ; 
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onderhandelingen hun Duitse nationaliteit zullen terugkrtjgen; evenmin 
is het uitgesloten te achten, dat eventueel de Duitse Regering te zij
ner tijd in die geest zal beslisseno · 

Hoewel derhalve bedoelde personen voor het ogenblik in beginsel 
staatloos zijn, bepaalt toch de VreemdelingenciTcµlaire A, d.d. î Oc
tober 1945, dat,voor wat de toepassing betreft, degenen, die de Duit
se nationaliteit bezeten hebben 1 voordat zij staatloos werden, als van 
Duitse na tionali tei t worden besct.ouwd.. 

Mochten de gedragingen van zodanige vreemdeling zodanig zijn, dat 
hem geen verder verblijf hier te lande kan worden toegestaan, dan zal 
zijn verwijdering naar Duitsland overwogen moeten worden. 

Aangezien thans nog niet valt te zeggen, of en zo ja welke afzon
derlijke regeling t.z.t. ten aanzien van hen zal worden getroffen,con
form het bepaalde in Par. 2 van de Vreemdelingencirculaire A, kan aan 
deze vreemdeiingen uit practische overwegingen Uwerzijds een verblijfs- ' 
vergunning wordén verleend, overeenkomstig de bepalingen van de vreem~, 
delingencirculaire nr. 4, d.d. 14 Juni î 939 ~ tenzij nadeligs is geble
ken, in welk geval het oordeel van de Procureur-Generaal, fgd. Direo
teur van Politie dient te worden ingewonnen. 

De Minister van Justi tie.9. 
J .H. van Maarseveen. 


