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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten 1) ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Edward Buchwald en 21 anderen, moge de ondergetekende 
het volgende aantekenen. 

In artikel 1, onder 1, wordt voorgedragen de Poolse ver-
zoeker Edward Buchwald, die in 1930 te Heerlen werd geboren 
en sindsdien onafgebroken in Nederland woonachtig is. Hij is 
gehuwd met een Nederlandse vrouw en verdient als gasfitter 
het brood voor zich en de zijnen. 

De Duitse verzoeker Jacob Johann Dennemann, genoemd 
in artikel 1, onder 2, werd in 1932 te Asperden in Duitsland 
geboren als zoon van een Duitse vader en een van origine 
Nederlandse moeder. Sedert 1955 woont hij in Nederland. 
Adressant is werkzaam als landbouwer. 

De in artikel 1, onder 3, genoemde Oostenrijkse verzoeker 
Rudolph Ernst Held, werd in 1927 te Rotterdam geboren. 
Adressant heeft nimmer in het buitenland gewoond. Hij voor-
ziet als procuratiehouder in het onderhoud van zich en zijn 
van geboorte Nederlandse echtgenote. 

De verzoekster Rozetta de Metz, genoemd in artikel 1, 
onder 4, werd in 1906 te Amsterdam als Nederlandse geboren. 
Adressante trad in 1931 in het huwelijk met de Nederlander 
Simon Plas. Tijdens de oorlogsjaren werd het echtpaar, beiden 
van Joodse afkomst, naar Duitse concentratiekampen over-
gebracht. Haar man overleed in 1945 in het kamp Mauthausen. 
In 1955 vertrok verzoekster naar Israël om zich bij haar pleeg-
zoon te voegen. Door haar vestiging daar te lande verkreeg 
zij de Israëlische nationaliteit. In juli 1962 keerde zij naar 
Nederland terug. Adressante voorziet als huishoudster in haar 
levensonderhoud. 

De Duitse verzoeker Dieter Otto Siegward Niedorff, ge-
noemd in artikel 1, onder 5, werd in 1930 te Potsdam in 
Duitsland geboren. Hij is sedert begin 1957 hier te lande geves-
tigd. Adressant, die gehuwd is met een ook thans nog Neder-
landse vrouw, is werkzaam als stuurman bij de kleine handels-
vaart. 

Maria Anna Pütz, de in artikel 1, onder 6, genoemde Duitse 
verzoekster, werd in 1904 te Welz in Duitsland geboren. Zij 
verblijft sedert 1930 in Nederland. Adressante is religieuze; 
zij werkt als wijkverpleegster. 

De Hongaarse verzoeker Miklós Szakaly, genoemd in arti-
kel 1, onder 7, werd in 1925 te Rakospalota in Hongarije 
geboren. Hij woont sedert januari 1957 in ons land. Adressant, 
die in Boedapest gestudeerd heeft, voorziet als chemicus in het 
gezinsonderhoud. Een uit zijn eerste huwelijk geboren nog 
minderjarig kind, verblijft in Hongarije, in verband waarmede 
dit kind in artikel 5, onder 1, van medenaturalisatie wordt 
uitgesloten. Verzoeker heeft ingestemd met deze uitsluiting. 

De Poolse verzoeker Ludwig Vincenz Trafas, genoemd in 
artikel 1, onder 8, werd in 1941 te Heerlen geboren; hij woont 
van zijn geboorte af in ons land. Adressant is werkzaam als 
leerling-mijnopzichter. 

') De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze 
memorie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie, 
ter inzage van de leden. 

De in artikel 1, onder 9, genoemde verzoekster Alfrida 
Maria Triest, werd in 1928 te Sint Jansteen in de provincie 
Zeeland geboren. Zij bezit de Belgische nationaliteit. Verzoek-
ster woont sinds haar geboorte in ons land. Zij werkt als hulp 
in de huishouding. 

De oud-Nederlander Pieter Hendrik Vermeij, genoemd in 
artikel 2, werd in 1903 te Amsterdam geboren. In 1922 vestigde 
hij zich in Zuid-Afrika, in welk land hij later door naturalisatie 
de Zuidafrikaanse nationaliteit verkreeg. Sedert 1947 is hij 
weer in Nederland woonachtig. Hij is werkzaam als hotel-
directeur. Zijn echtgenote, die van geboorte de Zuidafrikaanse 
nationaliteit bezit, zou deze nationaliteit door medenaturalisatie 
tot Nederlander niet verliezen. Teneinde te voorkomen dat 
deze vrouw na naturalisatie van dubbele nationaliteit zal zijn, 
wordt zij in artikel 3 op haar verzoek zelfstandig voor natura-
lisatie in aanmerking gebracht, welke naturalisatie haar uit 
billijkheidsoverwegingen kosteloos wordt verleend. De natura-
lisatie van haar man wordt voorgesteld met uitsluiting van het 
rechtsgevolg van artikel 5, vierde lid, van de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268). 

Ten aanzien van de verzoekers genoemd in artikel 4 wordt 
afgeweken van het in de wet omtrent de betaling bepaalde; 
voor kosteloze naturalisatie worden in aanmerking gebracht: 
de verzoekers, genoemd onder 1, 6, 7, 8 en 9, die uit Indonesië 
afkomstig zijn, omdat zij door de sedert 1949 gewijzigde 
staatkundige verhoudingen de Nederlandse nationaliteit buiten 
hun wil hebben verloren; de Hongaarse verzoekers, genoemd 
onder 2, 4, 5 en 11, die als vluchtelingen worden aangemerkt, 
op grond van de gedane toezegging (vgl. de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betref-
fende de Justitiebegroting voor 1962, zitting 1961—1962 —• 
6500, stuk nr. 10, sub 113); de verzoeker, genoemd onder 10, 
op grond van de door hem aan de geallieerde oorlogvoering 
bewezen diensten. De verzoeker, genoemd onder 3, die eveneens 
als vluchteling wordt aangemerkt, wordt op grond van boven-
aangehaalde toezegging voorgedragen voor naturalisatie tegen 
verminderd tarief. 

In artikel 4, onder 1, wordt genoemd de persoon, bekend 
als Almah. Verzoekster werd omstreeks 1886 te Garoet in 
Indonesië geboren. Korte tijd na haar geboorte werd zij opge-
nomen in een Nederlandse familie. In 1955 kwam zij met een 
van de leden van deze familie naar Nederland. Verzoekster 
geniet uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet 

De verzoeker Jozsef Imre Falvai, genoemd in artikel 4, 
onder 2, werd in 1938 te Sopron in Hongarije geboren. In 
1956 kwam hij als vluchteling herwaarts. Adressant is gehuwd 
met een Nederlandse vrouw. Hij werkt als machinebankwerker. 

De in artikel 4, onder 3, genoemde Hongaarse verzoeker 
Gyula Jeszenszky, werd in 1928 te Labatlan in Hongarije 
geboren. Sedert 1956 is hij hier te lande woonachtig. Adressant 
voorziet als meubelmaker in het onderhoud van zich en zijn 
gezin; zijn echtgenote werkt als analiste. Een uit verzoekers 
eerste huwelijk geboren kind, dat nog minderjarig is, verblijft 
in Hongarije. Adressant heeft er mede ingestemd, dat aan dit 
kind het Nederlanderschap wordt onthouden. Deze uitsluiting 
wordt geregeld in artikel 5, onder 2. 
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Jozscf Antal Lchncrt, genoemd in artikel 4, onder 4, werd 
in 1909 te Budafok in Hongarije geboren. Adressant vestigde 
zich eind 1956 hier te lande. Hij voorziet als smid-bankwerker 
in het gezinsonderhoud. Verzoekers adoptief-doehter Maria 
Anna Lehnert, die in 1941 te Budafok werd geboren en werk-
zaam is als kantoorbediende, wordt genoemd in artikel 4, on-
der 5. 

Stien Marie Manampiring, de verzoekster genoemd in arti-
kcl 4, onder 6, werd in 1927 te Gorontalo in Indonesië geboren. 
Sedert 1951 is zij in ons land gevestigd. Zij is werkzaam als 
verpleegster. 

De verzoeker Thcodorus Hendrik Mohamat, genoemd in 
artikel 4, o"der 7, werd in 1923 te Amsterdam geboren. Zijn 
moeder bezat voor haar huwelijk het Nederlanderschap, terwijl 
zijn vader — die tijdens de oorlogsjaren als opvarende van 
een Nederlands schip vermoedelijk is omgekomen — de status 
van Nederlands onderdaan bezat. In 1951 vertrok hij naar 
Indonesië, vanwaar hij in juni 1962 naar zijn geboorteland 
terugkeerde. Verzoeker wordt verpleegd in een sanatorium. 
In zijn onderhoud wordt voorzien. De ondergetekende is van 
mening, dat er aanleiding is tot naturalisatie met afwijking van 
de wettelijke verblijfstcrmijn. Aan verzoeker wordt de geslachts-
naam ,,Mohamat" verleend. 

Thomas Persijn, de in artikel 4, onder 8, genoemde verzoe-
ker, werd in 1938 te Banjoewangi in Indonesië geboren. Ultimo 
december 1949 vestigden zijn ouders zich met hem in Nieuw-
Guinea. Aldaar was hij later werkzaam in gouvernementsdienst. 
In september 1962 kwam hij naar Nederland. Adressant ver-
schaft zich als ankerwikkelaar een bestaan. 

Hendrik Isaac Pont, genoemd in artikel 4, onder 9, werd 
in 1938 te Makassar in Indonesië geboren. Hij vestigde zich in 
maart 1958 in Nieuw-Guinea. Verzoeker, die sedert eind 

september 1962 hier te lande woont, werkt als leerling-bank-
werker. 

De verzoeker Tadeusz Radzyminski, genoemd in artikel 4, 
onder lü, werd in 1919 te Nowa Wies in Polen geboren. Als 
krijgsgevangen Pools militair werd hij in 1939 naar Duitsland 
overgebracht. In oktober 1944 wist hij uit een krijgsgevan-
genenkamp te ontvluchten. Hij bereikte België en meldde zich 
daar enige tijd later bij het oprukkende Amerikaanse leger. 
Na eerst als gids voor de Amerikaanse troepen te hebben ge-
diend, nam hij dienst bij het vrije Poolse leger. Met dit leger 
nam hij deel aan de laatste fase van de veldtocht door Italië. 
Na zijn demobilisatie kwam hij in 1947 naar ons land, waar 
hij sedertdien onafgebroken heeft gewoond. Mede door zijn 
huwelijk met een Nederlandse vrouw kan hij als ingeburgerd 
worden beschouwd. Hij is metaalarbeidcr van beroep. 

Anna Tauber, de in 1904 te Boedapest geboren verzoekster, 
wordt voorgedragen in artikel 4, onder 11. Adressante vestigde 
zich in 1957 in ons land. Zij voorziet als vertaalster in het 
onderhoud van zich en haar dochter. 

Met uitzondering van de Poolse verzoekers, genoemd in 
artikel 1, onder 1 en 8, de Israëlische verzoekster genoemd in 
artikel 1, onder 4, en de Hongaarse verzoekers, genoemd in 
artikel 1, onder 7, en in artikel 4, onder 2, 3, 4 en 5, geldt 
ten aanzien van alle voorgedragenen, dat zij na naturalisatie 
niet van dubbele nationaliteit zullen zijn. 

De Israëlische verzoekster, genoemd in artikel 1, onder 4, 
heeft zich bereid verklaard na de totstandkoming van haar 
naturalisatie afstand te doen van de Israëlische nationaliteit. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


