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Naturalisatie van Breakwell, Charles William 
en 21 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Charles William Breakwell en 21 
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, 19 februari 1962. 

JULIANA. 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE Gons, KONINGIN OER 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 Breakwell, Charles William en 21 
anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging 
— wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor 
zoveel nodig — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
(Stb. 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 de-
ze verleend aan: 

1 
Breakwell, Charles William, geboren te Wolverhampton (Groot-
Brittannië) 2 maart 1928, technisch beambte, wonende te 
Vlaardingen, provincie Zuidholland; 
2 
Carvalho da Silva Calado, Joaquim, geboren te Barreiro (Por-
tugal) 9 april 1926, tekenaar-constructeur, wonende te Rot-
terdam, provincie Zuidholland, met bepaling dat verzoekers 
geslachtsnaam en die van zijn minderjarige kinderen worden 
gewijzigd in „Calado", en met last op de ambtenaren van de 
burgerlijke stand om hiervan melding te maken op de kant 
van de akten waarin de geslachtsnamen in hun oorspronkelijke 
vorm voorkomen; 

Chong, Tai Sing, geboren te 's-Gravenhage (Zuidholland) 6 no-
vember 1937, correspondent, wonende te Bussum, provincie 
Noordholland; 
4 
Haas, Rudolf Joseph, geboren te Middelburg (Zeeland) 21 mei 
1937, matroos ter koopvaardij, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

5 
Ie, Keng Gie, geboren te Djakarta (Indonesië) 9 januari 1928, 
werktuigbouwkundig ingenieur, wonende te Amstelveen, ge-
meente Nieuwer-Amstel, provincie Noordholland; 

6 
Jugovics, Sarolta Maria, geboren te Boedapest (Hongarije) 
10 augustus 1911, monteur, wonende te Amsterdam, provin-
cie Noordholland; 

Aan 
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Kuitert, Frits, geboren te Menado (Indonesië) 28 oktober 
1905, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 
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8 
Kittscher, Weniel, geboren te Schaesberg (Limburg) 5 juli 
1932, locomotiefmaehinist, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

9 
van Leem, Gerarcl Max, geboren te Djakarta (Indonesië) 28 
juni 1931, bankbediende, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

10 
Lie, Ko Lam, geboren te Djatinegara (Indonesië) 15 december 
1922, arts, wonende te Groningen, provincie Groningen; 

11 
Ottens, Theodora Wilhelmine Maria, geboren te Groningen 
(Groningen) 5 november 1937, stenotypiste, wonende te Berg-
hem, provincie Noordbrabant: 

12 
Scheppers, Willem, geboren te Kerkrade (Limburg) 11 novem-
ber 1922, elektrotechnisch installateur en instrumentmaker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

13 
Wiirzner, Max Hans, geboren te Tharandt (Duitsland) 13 juli 
1927, wetenschappelijk assistent, wonende te Leiden, provin-
cie Zuidholland. 

Artikel 2. Met afwijking, voor zoveel nodig, van het be-
paalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2° 
en 3° van de wet op het Nederlanderschap en het ingezeten-
schap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap 
verleend aan: 

1 
Alling, Buckley Raymond Jeffrey, geboren te Ngandjoek (In-
donesië) 30 januari 1937, soldaat bij de Koninklijke Lucht-
macht, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

2 
Laurenzo, Jos'eph Henri, geboren te Sambilangan (Indonesië) 
18 oktober 1910, zonder beroep, wonende te de Steeg, gemeen-
te Rheden, provincie Gelderland; 

3 
Leihitu, Johan, geboren op Ambon (Indonesië) 2 juni 1908, 
kraandrijver, wonende te Koudekerke, provincie Zeeland; 

4 
Loupatty, Boetje Egbert, geboren te Kefamenanu (Indonesië) 
16 juli 1932, bankwerker, wonende te Roosendaal en Nispen, 
provincie Noordbrabant; 

5 
Ruhulessin, Jan Johannes, geboren te Batu Djadjar (Indonesië) 
6 oktober 1934, rangeerder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 
6 
Wolf f, Edmon Charl Umberto, geboren te Kutoardjo (Indo-
nesië) 14 augustus 1919, monteur, wonende te Dieren, gemeen-
te Rheden, provincie Gelderland. 

Artikel 3. Met afwijking, voor zoveel nodig, van het be-
paalde bij artikel 3, tweede, derde en vierde lid, aanhef en on-
der 1°, 2° en 3° van de wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanig-
heid van Nederlander verleend aan: 

1 
de Beer, Louis Ferdinand Matheus, geboren te Soerabaja (In-
donesië) 5 september 1948, zonder beroep, wonende te Eind-
hoven, provincie Noordbrabant; 

2 
de Beer, Theodora Wilhelmina Elisabeth, geboren te Soeraba-
ja (Indonesië) 20 april 1950, zonder beroep, wonende te Eind-
hoven, provincie Noordbrabant; 

3 
de Beer, Franklin Bartel Wilhelm, geboren te Soerabaja (In-
donesië) 31 augustus 1951, zonder beroep, wonende te Eind-
hoven, provincie Noordbrabant. 

Artikel 4. 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, 


