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KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
tot naturalisatie van Angela Drapal en 19 anderen. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp ver
gezelt, bevat de gronden, waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 15 December 1948. 
JULIANA. 
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ONTWERP VAN WET 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot 
naturalisatie van Angela Drapal en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk — van de bewijsstukken, 
bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 
De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan: 

1°. Angela Drapal, geboren te Wenen (Oostenrijk) 20 Mei 189S, 
serveerster in een lunchroom, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Richard Friscli, geboren'te Wenen (Oostenrijk) 24 Januari 1894, 
procuratiehouder, wonende te Batavia (Indonesië); 

3°. Maria Clemcntine Hachmann, geboren te Ibbenbüren (Duits
land) 23 Maart 1S89, huishoudster, wonende te Haarlemmer
meer, provincie Noordholland; 

4°. Pal Kosik, geboren te Boedapest (Hongarije) 18 Augustus 1920, 
landarbeider, wonende te Wonseradeel, provincie Friesland; 

5°. Meta Ottilie Emma Lauffs, geboren te Elberfeld (Duitsland) 
9 Mei 1884, zonder beroep, wonende te Kampen, provincie 
Overijssel; 

6°. Adolf Leske, geboren te Berlijn (Duitsland) 12 Februari 1900, 
directeur van een damesconfectiefabriek, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

7°. Ernst Marx, geboren te Kessenich (Duitsland) 30 Mei 1893, 
fabrikant van poetsmiddelen, wonende te Echt, provincie 
Limburg; 

8°. Johanne Peterrine Wishojfiene Möller, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 28 Juli 1893, linnenjuffrouw, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

9°. Karl Arthur Perleberg, geboren te Berlijn (Duitsland) 5 Octo
ber 1876, componist en musicus, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

10". Ole Andreas Iversen Reistad, geboren te Os (Noorwegen) 
13 Maart 1880, zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

11°. Arnhold Salomon, geboren te Landsberg (Duitsland) 4 Mei 
1903, chemicus, wonende te Oss, provincie Noordbrabant; 

12°. Joannes Franciscus Josephus de Schutter, geboren te Dinteloord 
(Noordbrabant) 3 Maart 1913, landbouwer, wonende te Made 
en Drimmelen, provincie Noordbrabant; 

13°. Ar pad Tarcsafalvi, geboren te Kispest (Hongarije) 5 October 
1917, kantoorbediende, wonende te Groningen, provincie 
Groningen; 

14°. Karoly Tinkóczy, geboren te Boedapest (Hongarije) 15 Novem
ber 1914, firmant van een detailhandel in confectie en huis
houdelijke artikelen, wonende te Leek, provincie Groningen. 

Artikel 2 
Met afwijking, voor zoveel nodig, van het bepaalde bij artikel 3, 

tweede en vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°. der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1°. Johan Peter Berikoven, geboren te Kerkrade (Limburg) 14 April 
1919, analist, wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

2°. Tadeusz Bogdanowicz, geboren te Srednia Wies (Polen) 
20 October 1915, automonteur, wonende te Breda, provincie 
Noordbrabant; 

3°. Antoine Charbonnel, geboren te Roosendaal en Nispen (Noord
brabant) 25 Mei 1896, rijwielhandelaar, wonende te Roosen
daal en Nispen, provincie Noordbrabant; 

4°. Lambertus Johannes Gerhardt, geboren te Nijmegen (Gelder
land) 3 Juli 1893, hotel, café en restauranthouder, wonende 
te Nipnegen, provincie Gelderland; 

5°. Anthonius Franciscus Maria Herscheit, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 17 April 1888, olieman ter koopvaardij, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

Artikel 3 
Met afwijking van het bepaalde bij artikel 5, derde lid der wet 

van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander veneend aan: Margot Edith Scharff, geboren te Mann
he'un (Duitsland) 3 April 1909, eigenares van een damesconfectie
fabriek. echtgenote van Corel Hendrik Frederik de Greef, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 

Artikel 4 
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van 

haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deza in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen ambts
berichten ') ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie van 
Angela Drapal en 19 anderen, moge de ondergetekende het volgende 
aantekenen. 

De verzoekster, genoemd in artikel 1, onder 1°., is te Wenen 
geboren uit Oostenrijkse ouders. In 1924 kwam zij herwaarts en 
heeft sedertdien onafgebroken hier te lande gewoond. Zij gevoelt 
zich Nederlandse en is ingeburgerd. Als serveerster in een lunchroom 
kan zij in haar onderhoud voorzien. 

De in artikel 1, onder 2°., genoemde verzoeker is van Oostenrijkse 
herkomst. In 1919 kwam hij naar Nederland, terwijl verzoeker 
sinds 1921 in Indonesië is gevestigd. Van 1943 tot 1945 was reques
trant geïnterneerd in verschillende Japanse gevangenkampen, waar 
hij lief en leed met de Nederlanders heeft gedeeld. Hij is gehuwd 
met een Nederlandse vrouw. Als procuratiehouder heeft hij genoeg
zame middelen van bestaan voor zich en zijn gezin. 

De in artikel 1, onder 3*., genoemde verzoekster is te Ibbenbüren 
(Duitsland) geboren uit Duitse oudeis. Sinds 1923 woont zij onaf
gebroken in Nederland. Door haar langdurig verblijf in Nederland 
is zij van haar geboorteland vervreemd. Als huishoudster verdient 
zij het brood. 

') De bij deze Memorie van Toelichting overgelegde «ukken zijn nedcrgelegd 
»er griffie, ter inzage van de leden. 
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