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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten1) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Theresia Auner en 20 anderen, moge de ondergetekende 
het volgende aantekenen. 

De Oostenrijkse verzoekster Theresia Auner, genoemd in 
artikel 1, onder 1, werd in 1902 te Petzelsdorf (Oostenrijk) 
geboren en woont sedert 1927 onafgebroken in ons land. Zij 
is in onze samenleving opgenomen en heeft gedurende de 
oorlogsjaren een goede houding aangenomen. Zij verborg goe
deren voor goede Nederlanders. Verzoekster voorziet als huis
houdster in haar onderhoud. Voor haar oude dag is gezorgd. 

De staatloze verzoekster Mirjam Ruth Bernstein, genoemd 
in artikel 1, onder 2, werd in 1931 te München (Duitsland) 
geboren. Haar moeder bracht haar in 1938 mee naar ons land. 
Verzoeksters opvoeding werd hier voltooid. Zij is werkzaam 
als medisch- en chemisch-analyste. Gedurende de oorlogsjaren 
is zij met haar moeder en zuster geruime tijd ondergedoken 
geweest. 

Franz Andreas Blomberg, de Duitse verzoeker, genoemd in 
artikel 1, onder 3, werd in 1912 te Laer in Duitsland geboren 
en woont van 1931 af in ons land. Hij is, mede door zijn 
huwelijk met een van origine Nederlandse vrouw, in ons land 
ingeburgerd. Zijn gezindheid gedurende de Duitse overheer
sing was goed. Hij heeft enige malen bewakingsdiensten voor 
de z.g. Schutzgruppe moeten verrichten; toen hij enige tijd 
later niet meer opkwam, werd hij door de Duitsers van zijn bed 
gelicht, waarna hij deserteerde. Voorts heeft hij enige onder
gedoken Nederlanders geherbergd. Als mijnwerker verdient hij 
het brood. 

In artikel 1, onder 4, wordt voorgedragen de staatloze ver
zoeker Hendrik Jozef Cüppers. Deze is hier te lande geboren 
en getogen. Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw; zijn 
kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Gedurende de 
Duitse overheersing heeft verzoeker zich gedragen zoals van 
een toekomstig Nederlander mocht worden verwacht. Ook hij 
voorziet als mijnwerker in het onderhoud van zich en de zijnen. 

De Duitse verzoeker Arnold Hoppstein, genoemd in arti
kel 1, onder 5, werd in 1898 te Stolberg in Duitsland geboren 
en woont sedert 1913 onafgebroken in ons land, waar hij als 
ingeburgerd kan worden beschouwd. Hij is met zijn gezin in 
1944 ondergedoken, toen hij voor Duitse militaire dienst werd 
opgeroepen. Voordien had hij, in overleg met een verzetsman, 
enige tijd aan oefeningen van de z.g. Schutzgruppe moeten 
deelnemen. Als werkmeester voorziet hij in het onderhoud van 
zich en zijn gezin. 

De Joegoslavische verzoeker Johann Mastnak, genoemd in 
artikel 1, onder 6, werd in 1917 te Proleeb (Joegoslavië) ge
boren. Hij woont van jongsaf in ons land en is in onze samen
leving opgenomen. Zijn vrouw is van geboorte Nederlandse. 
Gedurende de oorlogsjaren heeft hij zich jegens ons land loyaal 
gedragen. Als bankwerker voorziet hij in het onderhoud van 
zich en zijn gezin. 

Peter Wilhelm Mertens, de Duitse verzoeker, genoemd in 
artikel 1, onder 7, is hier te lande geboren en getogen en 

*) Zijn met de overige bij deze Memorie van Toelichting overgelegde 
stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 

onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. Zijn 
houding gedurende de oorlogsjaren was goed. Hij heeft enige 
dagen bewakingsdiensten moeten verrichten voor de Duitsers, 
doch is in Juli 1944 ondergedoken. Verzoekers kinderen be
zitten de Nederlandse nationaliteit. Als mijnwerker verdient 
hij het brood. 

In artikel 1, onder 8, wordt voorgedragen de staatloze ver
zoekster Else Mathilde Oppenheimer. Deze werd in 1924 te 
Mannhcim (Duitsland) geboren. Zij werd in 1940 door haar 
familieleden in ons land ondergebracht. Zij leeft van de op
brengst van een kapitaal. 

De Joegoslavische verzoeker Rudolf Roth, genoemd in arti
kel 1, onder 9, werd in 1897 te Bovec (Joegoslavië) geboren 
en woont sedert 1926 in ons land. Hij is in onze samenleving 
opgenomen. Zijn kinderen zijn hier geboren en opgevoed. Ge
durende de oorlogsjaren heeft hij zich gedragen zoals van een 
toekomstige Nederlander mocht worden verwacht. Verzoeker 
werkte van 1926 tot 1952 als mijnwerker en geniet thans pen
sioen. 

De verzoeker Johannes Maximilian Schnüttgen, genoemd in 
artikel 1, onder 10, is hier te lande geboren en getogen en 
bezit vermoedelijk geen nationaliteit. Zijn vrouw en zijn doch
ter bezitten de Nederlandse nationaliteit. Verzoeker genoot 
gedurende de oorlogsjaren het vertrouwen van zijn Nederlandse 
omgeving. Als gemeente-ambtenaar voorziet hij in het onder
houd van zich en zijn gezin. 

Arnold Konrad Schroeder, de Duitse verzoeker, genoemd in 
artikel 1, onder 11, werd in 1909 te Frelenberg, thans Ubach-
Palenberg (Duitsland) geboren. Hij woont van kindsbeen af 
in ons land en voelt zich Nederlander. Zijn vrouw is van oor
sprong Nederlandse. Verzoeker heeft zich gedurende de oor
logsjaren jegens ons land loyaal gedragen. Hij heeft zich zoveel 
mogelijk onttrokken aan verplichte oefeningen met de z.g. 
Schutzgruppe en dook in September 1944 onder. Als mijn
werker verdient hij het brood. ,, 

In artikel 1, onder 12, wordt voorgedragen de Duitse ver
zoekster Sophie Sladeck. Deze werd in 1907 te Bottrop (Duits
land geboren en woont sedert 1916 onafgebroken in ons land. 
Zij is hier ingeburgerd en heeft gedurende de Duitse over
heersing een goede houding aangenomen. Als huishoudster 
voorziet zij in haar onderhoud. 

De staatloze verzoeker Robert Friedrich Wolf, genoemd in 
artikel 1, onder 13, werd in 1922 te Frankfort aan de Main 
(Duitsland) geboren en vestigde zich in 1936 in ons land. Hij 
heeft zich aangepast aan de Nederlandse leefwijze en is sedert 
1952 gehuwd met een Nederlandse vrouw. In 1942 werd ver
zoeker bij een poging om naar Zwitserland te vluchten door 
de Duitsers gearresteerd. Hij verbleef daarna tot het einde van 
de oorlog in Duitse kampen. Verzoeker heeft als assistent
accountant genoegzame inkomsten. Aan een in Duitsland 
woonachtig kind van verzoeker wordt het Nederlanderschap 
bij uitdrukkelijke wetsbepaling onthouden. 

De Belgische verzoeker Andries Fredericus Dekkers, ge
noemd in artikel 2, onder 1, is hier te lande geboren en ge
togen en onderscheidt zich niet van een geboren Nederlander. 
Zijn vrouw is van origine Nederlandse; zijn kinderen bezitten 
de Nederlandse nationaliteit. Verzoeker stond gedurende de 
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oorlogsjaren aan de goede zijde; hij heeft van November 1944 
tot Juni 1945 vrijwillig dienst gedaan bij de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Als ordonnans bij het Ministerie van Oorlog 
heeft hij regelmatige inkomsten. 
Cenek Hornicek, de Tsjechoslowaakse verzoeker, genoemd in 
artikel 2, onder 2, werd in 1919 te Praag (Tsjechoslowakije) 
geboren. In 1938 en 1939 nam hij deel aan de verdediging van 
zijn geboorteland tegen de Duitsers. Na de capitulatie van dat 
land verbleef hij eerst als krijgsgevangene en daarna als burger
arbeider in Duitsland. In 1943 kwam hij via Noorwegen naar 
Nederland. Hier trad hij toe tot een verzetsorganisatie. In 
1945 nam hij dienst bij de Gezagstroepen. Verzoeker vertrok 
in 1947 naar zijn geboorteland. Toen hij in 1948 wilde terug
keren naar Nederland, werd hij wegens illegale grensoverschrij
ding door de Tsjechoslowaakse autoriteiten gedurende enige 
maanden gevangen gehouden. Na zijn vrijlating slaagde hij 
toch in zijn opzet zijn geboorteland te ontvluchten en Neder
land te bereiken. Sedert Juni 1948 woont verzoeker weer on
afgebroken in ons land. Hij is gehuwd met een Nederlandse 
vrouw en heeft zich aangepast aan de Nederlandse leefwijze. 
Als slijper verdient hij het brood. 

In artikel 2, onder 3, wordt voorgedragen de verzoeker 
Eustachy Hunka. Deze werd in 1910 te Lemberg (Polen) ge
boren en is van Poolse herkomst. Hij is van 1939 tot 1947 in 
Poolse en Geallieerde militaire dienst geweest en heeft deel
genomen aan de bevrijding van ons land. Verzoeker woont 
sedert 1947 in ons land en kan als ingeburgerd worden be
schouwd. Als kleermaker voorziet hij in zijn onderhoud. Aan 
verzoekers echtgenote, die, indien in leven, in Polen of Rus
land woont, wordt het Nederlanderschap bij uitdrukkelijke 
wetsbepaling onthouden. 

De staatloze verzoeker Max Walter Jacks, genoemd in arti
kel 2, onder 4, werd in 1922 te Berlijn in Duitsland geboren 
en woont sedert 1939 in ons land. Mede door zijn huwelijk 
met een Nederlandse vrouw is hij in onze samenleving op
genomen. Verzoeker heeft zich gedurende de oorlogsjaren het 
Nederlanderschap waardig getoond door daadwerkelijk deel 
te nemen aan het verzet. Na de bevrijding heeft hij tot het na
jaar van 1949 dienst gedaan in het Nederlandse leger. Als 
bedrijfsleider heeft hij genoegzame inkomsten. 

De staatloze verzoeker Wilhelm Gerard Ringe, genoemd in 
artikel 2, onder 5, is in 1897 hier te lande geboren. Van 1921 
tot 1953 is hij in Indonesië gevestigd geweest; tijdens de Ja

panse bezetting heeft hij in een Japans interneringskamp ver
bleven. Sedert 1953 woont hij weer in ons land. Verzoeker 
heeft hier te lande aan zijn militaire verplichtingen voldaan. 
Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw. Als werkmeester 
voorziet deze aanvrager in het onderhoud van zich en zijn 
gezin. 

Joseph Sijstermans, genoemd in artikel 2, onder 6, werd in 
1902 te Kerkrade (Limburg) als Duitser geboren. Hij werd 
hier opgevoed en heeft — met een onderbreking van drie 
jaren — steeds hier te lande gewoond. Sedert 1928 is verzoe
ker door de Nederlandse administratie als Nederlander aan
gemerkt. Daarom wordt hij thans voor kosteloze naturalisatie 
voorgedragen. Verzoeker heeft zich gedurende de oorlogsjaren 
als een goed Nederlander gedragen. Als mijnwerker verdient 
hij het brood. 

In artikel 2, onder 7, wordt voorgedragen de Belgische ver
zoeker Peter Hendricus Mathias Vranken. Deze is hier te lande 
geboren en getogen. Ook hij wordt voor kosteloze naturalisatie 
voorgedragen, omdat hij lange jaren als Nederlander is aan
gemerkt geweest. Verzoeker, die met een van oorsprong Ne
derlandse vrouw is gehuwd, heeft zich gedurende de Duitse 
overheersing jegens ons volk loyaal gedragen. Als los arbeider 
voorziet hij in het onderhoud van zich en de zijnen. 

Het wil de ondergetekende voorkomen, dat de in artikel 2, 
onder 1 tot en met 5 genoemde verzoekers, met het oog op 
de door hen aan den Lande bewezen diensten voor kosteloze 
naturalisatie in aanmerking mogen worden gebracht. 

De verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 9, heeft vóór 
het intreden der meerderjarigheid van zijn in artikel 3 ge
noemde zoon, het verzoek tot naturalisatie ingediend. Het is 
billijk deze zoon alsnog bij uitdrukkelijke wetsbepaling mede 
te naturaliseren. 

Met uitzondering van de Joegoslavische verzoekers, genoemd 
in artikel 1, onder 6 en 9, en de Tsjechoslowaakse verzoeker, 
genoemd in artikel 2, onder 2, geldt ten aanzien van allen, 
dat zij, hetzij omdat zij thans geen nationaliteit hebben, hetzij 
omdat zij door de voorgestelde naturalisatie hun nationaliteit 
zullen verliezen, niet een dubbele nationaliteit zullen hebben. 

Alle voorgedragenen van Duitse herkomst zijn in het bezit 
van een verblijfsvergunning. 

De Minister van Justitie, 
L. A. DONKER. 


