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Naturalisatie van Buchwald, Wawrzynies 

en 19 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Wawrzynies Buchwald en 19 an-
deren. 

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, 4 maart 1963. 

JULIANA. 

Wu JULIANA, BU 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 Buchwald, Wawrzynies en 19 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg-
ging — wat betreft de in artikel 2 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 deze 
verleend aan: 
1 
Buchwald, Wawrzynies, geboren te Hoensbroek (Limburg) 4 
oktober 1936, mijnwerker, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 
2 
Douven, Maria Elisaheth, geboren te Hillensberg (Drostambt 
Tudderen) 24 oktober 1896, zonder beroep, wonende te Hil-
lensberg (Drostambt Tudderen); 
3 
van Dijk, Wilhelm Johann, geboren te Neuss (Duitsland) 12 
september 1913, chauffeur, wonende te Neuss (Duitsland); 
4 
Go, Louis Harry, geboren te Balikpapan (Indonesië) 22 juli 
1926, administrateur, wonende te Delft, provincie Zuid-Hol-
land; 
5 
Gutwirth, Nathan, geboren te Borgerhout (België) 24 decem-
ber 1916, afgevaardigd beheerder bij een naamloze vennoot-
schap, wonende te Antwerpen (België); 
6 
Lim, Eng Seng, geboren te Djakarta (Indonesië) 2 april 1913, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
Holland; 
7 
Njoo, Djie Pik, geboren te Madioen (Indonesië) 7 mei 1925, 
procuratiehouder, wonende te Nieuwer-Amstel, provincie 
Noord-Holland; 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Ozolinyï, Rudolfs, geboren te Wolost (Letland) 26 september 
1912, meubelmaker, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
Holland, met bepaling, dat verzoekers geslachtsnaam wordt ge-
wijzigd in ,,Ozolins"; 
9 
Stachowski, Yvonne, geboren te Heerlen (Limburg) 21 novem-
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ber 1938, zonder beroep, wonende te Brunssum, provincie Lim-
burg; 
10 
Tenge, Christine Johanna, geboren te Gelsenkirchen (Duits-
land) 17 juni 1901, caféhoudster, wonende te Amsterdam, pro-
vincic Noord-Holland. 

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, 
tweede lid en vierde lid, aanhef onder 3e, en, voor zoveel nodig, 
onder 2c, van de wet op het Nederlanderschap en het inge-
zetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan: 
1 
Efjyed, Ferenc, geboren te Lupeny (Roemenie) 20 juli 1924, 
chauffeur-monteur, wonende te Arnhem, provincie Gelder-
land; 
2 
Elisabet, geboren te Ambarawa (Indonesië) 14 mei 1902, zon-
der beroep, wonende te 's-Gravenhage. provincie Zuid-Ho!-
hnd, weduwe van Boengamanoe, Jozef, met bepaling, dat aan 
verzoekster de geslachtsnaam „Boengamanoe" en de voor-
naam ,,Elisabet" worden verleend; 
3 
Jurkiewicz, Franciszek-Tadeusz, geboren te Rybno (Polen) 17 
december 1921, voorman-drukker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noord-Holland; 
4 
Kasanmoentalib, Suemyoto, geboren te Soerabaja (Indonesië) 
10 juli 1918, chemicus, wonende te Poortugaal, provincie Zuid-
Holland, met bepaling, dat aan verzoeker en aan zijn minder-
jarige wettige kinderen de geslachtsnaam ,,Kasanmoentalib" en 
bovendien aan hemzelf de voornaam „Soemyoto" worden ver-
leend. en met last op de ambtenaren van de burgerlijke stand 
om hiervan melding te maken op de kant van de akten waarin 
de betrokkenen worden aangeduid met de namen waaronder zij 
bekend staan; 
5 
Mank, Horst Wilhelm, geboren te Mainz (Duitsland) 9 okto-
ber 1938. schilder, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-
Holland; 
6 
Priehn, Christoph Willem, geboren te Amsterdam (Noord-Hol-
land) 3 augustus 1908, chef-kok, wonende te Hilversum, pro-
vincie Noord-Holland; 
7 
Saman, Florimond, geboren te Koewacht (Zeeland) 20 juni 
1908, kleermaker, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
Holland; 
8 
Soejadi, Raden Mas Franciscus Xaverius Prahasto, geboren te 
.Soerabaja (Indonesië) 20 februari 1922, wetenschappelijk amb-
tenaar aan de Technische Hogeschool te Delft, wonende te 
Delft, provincie Zuid-Holland, met bepaling, dat aan verzoeker 
de geslachtsnaam „Soejadi" en de voornamen „Franciscus 
Xaverius Prahasto" worden verleend; 

9 
Soeratinah, geboren te Djokjakarta (Indonesië) 3 maart 1900, 
zonder beroep, wonende te St. Oedenrode, provincie Noord-
Brabant, met bepaling, dat aan verzoekster de geslachtsnaam 
„Soeratinah" en de voornaam „Wilhelmina" worden verleend; 
10 
Tomasowa, Josuf Johannes, geboren te Itawaka (Indonesië) 
30 juni 1903, zonder beroep, wonende te Loosdrecht, provincie 
Utrecht. 

Artikel 3. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 5, vier-
dc lid, en, voor zoveel nodig, van het bepaalde bij artikel 6, 
eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het inge-
zetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander onthouden aan Ozolinja, Elza Hermine, ge-
boren te Malpil (Letland) 24 mei 1918, verblijvende in Let-
land, echtgenote van Ozoliny'i, Rudolfs, en aan de eventueel 
uit haar geboren kinderen. 

Artikel 4. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 6, 
eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingc-
zetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander onthouden aan: 
1 
Egyed, Ferenc, geboren te Sopron (Hongarije) 27 juni 1945, 
vermoedelijk verblijvende in Hongarije; 
2 
Tomasowa, Leentje Maria, geboren in Indonesië op 10 oktober 
1942, verblijvende in Indonesië. 

Artikel 5. 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, 


