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Naturalisatie van Oltmann Janssen Boekhoff en 

14 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Oltmann Janssen Boekhoff en 14 
anderen. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 15 mei 1957. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der $taten-Generaal 

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 Oltmann Janssen Boekhoff en 14 ande-
ren, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met over-
legging — wat betreft de in artikel 2 genoemde voor zoveel 
nodig — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 van de wet 
op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap (Sth. 1892, 
268); 

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 Oltmann Janssen Boekhoff, geboren te Glansdorf, Col-
linghorst (Duitsland) 12 oktober 1906, melkrijder, wonen-
de te Roden, provincie Drenthe; 

2 Alexander Ginsburg, geboren te 's-Gravenhage (Zuid-
holland) 5 juni 1924, radiomonteur, wonende te 's-Gra-
venhage, provincie Zuidholland; 

3 Marie Hcnriette Emilie Huhertina Heyligers, geboren te 
Maaseik (België) 27 april 1908, kleuteronderwijzeres, WO-
nende te Helmond, provincie Noordbrabant; 

4 Peter Hubertus Hoens, geboren te Bedburg (Duitsland) 
21 februari 1910, winkelier, wonende te Buchten, ge-
meente Born, provincie Limburg; 

5 Leonard Maassen, geboren te Kerkrade (Limburg) 14 no-
vember 1916, mijnwerker, wonende te Kerkrade, provin-
cie Limburg; 

6 Jaak Antoon Mertens, geboren te Dworp (België) 3 ok-
tober 1893, metaallakker, wonende te 's-Gravenhage, pro-
vincie Zuidholland; 

7 Philippine Ferdinande Mer.x, geboren te 's-Gravenhage 
(Zuidholland) 27 februari 1932, kinderjuffrouw, wonen-
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

8 Marie Klara Merz, geboren te Tailfingen (Duitsland) 14 
juli 1895, directrice-bedrijf leidster van een tricotage-fa-
briek, weduwe van Richard Dehner, wonende te Sittard, 
provincie Limburg; 

9 Josephus Minnen, geboren te Bladel, gemeente Biadel en 
Netersel (Noordbrabant) 9 juli 1918, gemeentc-voorwer-
ker, wonende te Bladel, gemeente Bladel en Netersel, pro-
vincie Noordbrabant; 

10 Vincenc Razdevzek, geboren te Schaesberg (Limburg) 14 
september 1932, mijnwerker, wonende te Schaesberg, pro-
vincie Limburg; 
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11 Adalbert Thai, geboren te Linden aan de Ruhr (Duits-
land) 5 december 1913, dameskapper, wonende te Am-
sterdam, provincie Noordholland; 

12 Arnolda Tonui, geboren te Breda (Noordbrabant) 26 juli 
1916, huishoudster, wonende te Arnhem, provincie Gelder-
land; 

13 Adrianus Camilius Willems, geboren te Roosendaal, ge-
meente Roosendaal en Nispen (Noordbrabant) 5 februari 
1908, veehandelaar, wonende te Roosendaal, gemeente 
Roosendaal en Nispen, provincie Noordbrabant; 

14 Frans Jozef Zawiolkowski, geboren te Kerkrade (Lim-
burg) 1 februari 1919, mijnwerker, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg. 

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, 
tweede en vierde lid, aanhef en onder 3° van de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268) wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Ma-

thias Dionisius Ghijsen, wonende te Kerkrade (Limburg) 24 
november 1916, frituurbakker en exploitant van een eetsalon, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg. 

Artikel 3. Deze wet treedt in werking met ingang van de 
dag na die van haar afkondiging. 

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

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


