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Naturalisatie van Buchwald, Edward 
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 Edward Buchwald 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, 20 november 1963. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
I.ANDEN, 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, Edward en 21 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging 
— wat betreft de in de artikelen 3 en 4 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, Edward, geboren te Heerlen (Limburg) 19 maart 
1930, gasfitter, wonende te Brunssum, provincie Limburg: 
2 
Dennemann, Jacob Johann, geboren te Asperden (Duitsland) 
19 oktober 1932, landbouwer, wonende te Siebengewald, ge-
meente Bergen, provincie Limburg; 
3 
Held, Rudolph Ernst, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 19 
juli 1927, procuratiehouder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuid-Holland; 
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de Metz, Rozetta geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 2 
maart 1906, huishoudster, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland, van echt gescheiden van van Gelder, Willem, 
eerder weduwe van Plas, Simon; 
5 
Niedorff, Dieter Otto Siegward, geboren te Potsdam (Duits-
Iand) 12 november 1930, stuurman bij de kleine handelsvaart, 
wonende te Delfzijl, provincie Groningen; 
6 
Piitz, Maria Anna, geboren te Welz (Duitsland) 20 september 
1904, religieuze-wijkverpleegster, wonende te Bergh, provincie 
Gelderland; 
7 
Szakaly, Miklós, geboren te Rakospalota (Hongarije) 18 janu-
ari 1925, chemicus, wonende te Oss, provincie Noord-Brabant; 
8 
Trafas, Ludwig Vincenz, geboren te Heerlen (Limburg) 23 juli 
1941, leerling-mijnopzichter, wonende te Heerlen, provincie 
Limburg; 
9 
Triest, Alfrida Maria, geboren te Sint Jansteen (Zeeland) 13 
augustus 1928, hulp in de huishouding, wonende te Sint Jan-
steen, provincie Zeeland. 
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Artikel 2. Met uitsluiting van het rechtsgevolg van artikel 
5, vierde lid, van de wet op het Nederlanderschap en het inge-
zetenschap (.S7/>. 1892, 268), wordt hij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan Vermei), P'eter Hendrik, geboren 
te Amsterdam (Noord-Holland) 8 september 1903, hoteldirec-
teur, wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland. 

Artikel 3. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, 
tweede lid en vierde lid, aanhef en onder 3e, en bij artikel 5, 
derde lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingeze-
tenschap (Slb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Penney, Laura Ada, geboren te Jo-
hannesburg (Zuid-Afrika) 27 februari 1913, echtgenote van 
Vermei], Picter Hendrik. 

Artikel 4. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, 
tweede lid en vierde lid, aanhef en onder 3e en voor zoveel 
nodig onder 2e, van de wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap (Sth. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanig-
heid van Nederlander verleend aan: 
I 
Almah, geboren te Garoet (Indonesië) omstreeks 1886, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-Holland, met 
bepaling, dat aan verzoekster de geslachtsnaam ,,Almah" en de 
voornaam ,,Annah" worden verleend; 
2 
Falvai, Jozsef Imre, geboren te Sopron (Hongarije) 18 augus-
tus 1938, machinebankwerker, wonende te Helmond, provincie 
Noord-Brabant; 
3 
Jeszenszky, Gyula, geboren te Labatlan (Hongarije) 23 februari 
1928, meubelmaker, wonende te Groningen, provincie Gronin-
gen; 
4 
Lehnert, Jozsef Antal. geboren te Budafok (Hongarije) 6 april 
1909, smid-bankwerker, wonende te Laren, provincie Noord-
Holland; 
5 
Lehnert. Maria Anna, geboren te Budafok (Hongarije) 26 april 
1941, kantoorbediende, wonende te Laren, provincie Noord-
Holland; 
6 
Manampiring, Stien Marie, geboren te Gorontalo (Indonesië) 
21 januari 1927, verpleegster, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 
7 
Mohamat. Theodorus Hendrik, geboren te Amsterdam (Noord-
Holland) 12 augustus 1923, zonder beroep, wonende te Kat-
wijk, provincie Zuid-Holland, met bepaling, dat aan verzoeker 
de geslachtsnaam „Mohamat" wordt verleend, en met last op 
de amtbenaren van de burgerlijke stand om hiervan melding te 
maken op de kant van de daarvoor in aanmerking komende 
akten; 

8 
Persijn, Thomas, geboren te Banjoewangi (Indonesië) 30 juni 
1938, ankerwikkelaar, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland; 
9 
Pont, Hendrik haak, geboren te Makassar (Indonesië) 21 
augustus 1938, leerling-bankwerker, wonende te Amsterdam, 
provincie Noord-Holland; 
10 
Radzyminski, Tadeusz, geboren te Nowa Wies (Polen) 10 
januari 1919, metaalarbeider, wonende te Slikkerveer, gemeente 
Ridderkerk, provincie Zuid-Holland; 
I I 
Tauber, Anna, geboren te Boedapest (Hongarije) 18 november 
1904, vertaalster, wonende te Amsterdam, provincie Noord-
Holland, van echt gescheiden van Bard, Gyula. 

Artikel 5. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 6, 
eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingeze-
tenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander onthouden aan: 
1 
Szakaly, Miklós, geboren te Boedapest (Hongarije) 25 septenv 
ber 1952, wonende te Boedapest (Hongarije); 
2 
Jeszenszky, Loiyza, geboren te Boedapest (Hongarije) 25 okto-
ber 1951, wonende te Boedapest (Hongarije). 

Artikel 6. 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, 


