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Naturalisatie van Oltmann Janssen Bockhoff en 
14 anderen 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Met verwijzing voor het overige naar de ingewonnen ambts-
berichten ' ) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie van 
Oltmann Janssen Bockhoff en 14 anderen, moge de onderge-
tekende het volgende aantekenen. 

De Duitse verzoeker Oltmann Janssen Boekhoff, genoemd in 
artikel 1, onder 1, werd in 1906 te Glansdorf, Collinghorst 
(Duitsland) geboren, en woont sedert 1927 onafgebroken in 
ons land. Verzoeker heeft zich gedurende de oorlogsjaren cor-
rect gedragen tegenover de Nederlandse bevolking. Hij voelt 
zich hier te lande thuis. Als melkrijder verdient hij het brood. 

In artikel 1, onder 2, wordt voorgedragen de staatloze ver-
zoeker Alexander Ginsburg, die in 1924 te 's-Gravenhage werd 
geboren en steeds hier te lande heeft gewoond. Hij gevoelt zich 
Nederlander. Omtrent verzoekers houding in politiek opzicht 
gedurende de bezetting van ons land is niets nadeligs gebleken. 

• Als radiomonteur voorziet hij in het onderhoud van zich en 
zijn Nederlandse echtgenote. 

De Belgische verzoekster Marie Henriette Emilie Hubertina 
Heyligers, genoemd in artikel 1, onder 3, werd in 1908 te 
Maaseik (België) geboren en kwam reeds in 1914 naar ons 
land. Sedertdien heeft zij — met een onderbreking van 1938 
tot 1947 — hier te lande gewoond. Verzoekster voelt zich één 
met het Nederlandse volk. Als kleuteronderwijzeres voorziet zij 
in haar onderhoud. 

In artikel 1, onder 4, wordt voorgedragen de staatloze ver-
zoeker Peter Hubertus Hoens, die in 1920 te Bedburg (Duits-
land) werd geboren. Verzoeker is sedert 1928 onafgebroken 
in Nederland woonachtig. Gedurende de bezettingsjaren heb-
ben verzoeker en zijn echtgenote steeds afwijzend gestaan tegen-
over het Nazi-regiem. In hun woning werd enige tijd een 
onderduiker verborgen. Als winkelier voorziet verzoeker in het 
onderhoud van zich en de zijnen. 

Leonard Maassen, de staatloze verzoeker, genoemd in arti-
kel 1, onder 5, werd in 1916 te Kerkrade (Limburg) geboren 
en heeft steeds hier te lande gewoond. Verzoekers echtgenote 
en kinderen bezitten reeds de Nederlandse nationaliteit. Het 
gedrag van verzoeker is steeds correct geweest. Als mijnwerker 
verdient hij het brood voor zich en zijn gezin. 

De Belgische verzoeker Jaak Antoon Mertens, genoemd in 
artikel 1, onder 6, werd in 1893 te Dworp (België) geboren en 
heeft sedert 1914 onafgebroken in Nederland gewoond. Ver-
zoeker gevoelt zich Nederlander en heeft zich ook tijdens de 
bezetting dienovereenkomstig gedragen. Als metaallakker voor-
ziet verzoeker in het onderhoud van zich en zijn van oorsprong 
Duitse echtgenote. 

In artikel 1, onder 7, wordt voorgedragen de 25-jarige Duitse 
verzoekster Philippine Ferdinande Merx, die hier te lande is ge-
boren en getogen. Door toedoen van haar vader bracht verzoek-
ster, met haar broer en zusters, het tijdvak van 1941 tot 1945 
in een Duits kindertehuis door. In niets onderscheidt zij zich 
van een geboren Nederlandse. Als kinderjuffrouw voorziet zij 
in haar onderhoud. 

In artikel 1, onder 8, wordt genoemd de Duitse verzoekster 
Marie Klara Merz, weduwe van Richard Dehner. Deze kwam 

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

in 1928 naar ons land, waar zij, met een onderbreking van 
1944 tot 1950, sedertdien heeft gewoond. Verzoekster kan ge-
acht worden te zijn ingeburgerd. Tijdens de bezetting hielp ver-
zoekster Nederlanders — ook onderduikers — aan kleding, 
terwijl zij van de door haar ontvangen extrarantsoencn Neder-
landse gezinnen deed medeprofiteren. Als directrice-bedrijfs-
leidster van een tricotage-fabriek voorziet zij in haar onderhoud. 

Josephus Minnen, de Belgische verzoeker, genoemd in arti-
kel 1, onder 9, is in 1918 te Bladel, in de provincie Noord-
brabant, geboren en woont daar sindsdien. Ook zijn van oor-
sprong Nederlandse echtgenote is uit dit dorp afkomstig. Ver-
zoekers gezin is volkomen in de dorpsgemeenschap opge-
nomen. Door zijn werkzaamheden als voorwerker bij de ge-
meente kan hij in het onderhoud van zich en de zijnen 
voorzien. 

In artikel 1, onder 10, wordt voorgedragen de Joegoslavische 
verzoeker Vincenc Razdevzek. Deze werd in 1932 te Schaes-
berg (Limburg) geboren en heeft steeds hier te lande gewoond. 
Hij is ingeburgerd. Als mijnwerker heeft hij een bestaan. 

De in artikel 1, onder 11, voorgedragen staatloze verzoeker 
Adalbert Thai kwam in 1933 naar ons land. Hij is ingeburgerd. 
Verzoekers echtgenote en kind bezitten de Nederlandse natio-
naliteit. Van 1941 tot 1943 leefde hij ondergedoken, daarna 
verbleef hij tot aan de bevrijding in Duitse kampen. Tezamen 
met zijn echtgenote drijft verzoeker een dameskapsalon. 

De Italiaanse verzoekster Arnolda Toma, genoemd in artikel 
1, onder 12, werd in 1916 te Breda (Noordbrabant) geboren 
en heeft steeds hier te lande gewoond. Te verwachten is, dat 
verzoekster zich in de toekomst als een goede Nederlandse zal 
blijven gedragen. Als huishoudster voorziet zij in haar onder-
houd. 

Adrianus Camilius Willems, de Belgische verzoeker genoemd 
in artikel 1, onder 13, is hier te lande geboren (1908) en ge-
togen. Verzoeker onderscheidt zich niet van een geboren Ne-
derlander. Zijn kinderen bezitten het Nederlanderschap reeds. 
Omtrent verzoekers gedrag in politiek opzicht is niets nadeligs 
bekend. Als veehandelaar heeft verzoeker een bestaan. 

In artikel 1, onder 14, wordt genoemd de Poolse verzoeker 
Frans Jozef Zawiolkowski, die in Kerkrade (Limburg) werd 
geboren in het jaar 1919. Hij heeft steeds in Nederland ge-
woond. Verzoeker is in geest en leven Nederlander; hij is ge-
huwd met een van origine Nederlandse vrouw. Gedurende de 
oorlog zag hij zich gedwongen enige tijd als grensganger in 
Duitsland te werken. Hij heeft zich overigens niet laten impo-
neren door dreigementen van de Duitse bezetter, die hem als 
volksduitser wilde aanmerken. Als mijnwerker voorziet vcrzoe-
ker in het onderhoud van zich en zijn gezin. 

De Belgische verzoeker Mathias Dionisius Ghijsen, genoemd 
in artikel 2, werd in 1916 te Kerkrade (Limburg) geboren en 
heeft steeds zijn domicilie in Nederland gehouden. Verzoeker 
is als Nederlander opgegroeid. Zijn kinderen bezitten het Ne-
derlanderschap. Omtrent verzoekers houding gedurende de be-
zettingstijd is niets ongunstigs bekend. Als frituur-bakker en 
exploitant van een eetsalon heeft verzoeker voldoende inkom-
sten voor het onderhoud van zich en zijn gezin. Aangezien hij 
vele jaren bij de administratie als Nederlander te boek heeft 
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gestaan, wordt het billijk geacht hem voor kosteloze naturali-
satie voor te dragen. 

Met uitzondering van de Joegoslavische verzoeker, genoemd 
in artikel 1, onder 10, en de Poolse verzoeker, genoemd in 
artikel 1, onder 14, geldt ten aanzien van alle voorgcdragenen, 
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, 
SAMKALDEN. 


