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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen ambtsberichten ') ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie van
Louis Jacques Coppejans en 22 anderen, moge de ondergetekende
het navolgende aantekenen.
De in artikel 1, onder 1°., voorgedragen verzoeker, genaamd
Louis Jacques Coppejans, werd in 1901 te Middelburg geboren als
zoon van een Belgische vader en een van origine Nederlandse
moeder. Sedert zijn geboorte woont hij zonder onderbreking hier
te lande. Hij genoot Nederlands onderwijs. Zijn echtgenote bezat
voor het huwelijk de Nederlandse nationaliteit. Verzoeker voorziet
als scharenslijper in het onderhoud van zich en zijn echtgenote.
Gedurende de oorlogsjaren heeft hij zich als een goed Nederlander
gedragen.
De verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 2°., genaamd Alphonsus Josephus Derboven, werd in 1918 te Helmond (Noordbrabant)
geboren. Hij bezit de Belgische nationaliteit. Hij verblijft sedert zijn
geboorte in ons land, is mei een Nederlandse vrouw gehuwd en
onderscheidt zich in niets van een geboren Nederlander. Gedurende
de oorlogsjaren heeft hij zich gedragen zoals van een toekomstig
Nederlander mocht worden verwacht. Als stoker op een fabriek
voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin.
De verzoeker Peter Derksen, genoemd in artikel 1, onder 3°., is in
1904 te Essen (Duitsland) geboren en bezit de Duitse nationaliteit.
Hij verblijft sinds 1925 onafgebroken in ons land. Hij is met een
Nederlandse vrouw gehuwd en voldoende ingeburgerd. In de oorlogsjaren heeft hij zich steeds beijverd om zich te onttrekken aan
verplichtingen, waartoe hij als Duitser onderworpen gehouden was.
Als mijnwerker heeft hij een redelijk bestaan.
In artikel 1, onder 4°., wordt voorgedragen Susanna Theodora
Maria Herckenrath, zonder beroep, wonende te Hochheim aan de
Main (Duitsland). Verzoekster werd in 1885 te Medan op Sumatra
geboren uit Nederlandse ouders. Tot haar 27ste jaar woonde zij in
Indonesië en in Nederland. Zij kreeg een Nederlandse opvoeding en
genoot Nederlands onderwijs. In 1912 huwde zij met Johann Baptist Peter Maria Boller, die de Duitse Nationaliteit bezat. Dientengevolge heeft zij de Nederlandse nationaliteit verloren. Na haar
huwelijk vestigde zij zich in Duitsland, waar zij ook thans nog
woonachtig is. Haar echtgenoot is in 1931 overleden. Verzoekster
verzuimde tijdig de kennisgeving te doen bedoeld in artikel 8 van
de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Zij is op haar
verzoek uit het Duitse staatsverband ontslagen en stelt er prijs op
haar oorspronkelijke nationaliteit weder te bezitten. Gedurende de
oorlogsjaren heeft zij zich, van Nederlands standpunt gezien, correct gedragen. Zij heeft voldoende middelen van bestaan.
Constantinus Heyninck, genoemd in artikel 1, onder 5°., is hier
te lande als zoon van een Belgische vader en een van oorsprong
Nederlandse moeder geboren en er opgevoed. Hij is met een Nederlandse vrouw gehuwd, gevoelt zich Nederlander en heeft zich dienovereenkomstig gedurende de oorlogsjaren gedragen. Als nachtwaker
voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn gezin.
De staatloze verzoeker Hirsch Hirschfcld (artikel 1, onder 6°.)
werd in 1895 te Libau (Letland) geboren. Hij kwam in 1897 met zijn
ouders herwaarts en woont sedertdien zonder onderbreking hier te
lande. Hij heeft Nederlands onderwijs genoten en kan geacht worden
in geest en leven Nederlander te zijn geworden. Zijn echtgenote en
de uit het huwelijk geboren kinderen bezitten de Nederlandse nationaliteit. Verzoeker is werkzaam als procuratiehouder en kan op
voldo.nde wijze in het onderhoud van zich en zijn gezin voorzien.
Toen de Duitsers hem wilden dwingen om op een vliegveld te
werken is hij ondergedoken.
Miklós Bela Hoffer, voorgedragen in artikel 1, onder 7°., werd
in October 1910 te 3oedapest geboren uit Hongaarse ouders Hij
kwam in 1919 met een kindertransport naar Nederland en woont
sindsdien zonder onderbreking hier te lande. Hij genoot lager onderwijs te Arnhem en te Oss en bezocht daarna de kweekschool voor
') Zijn met de overige bij deze Memorie van Toelichting overgelegde stukken
nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden.

onderwijzers te Hilversum. Hij is in het bezit van de akte lager
onderwijs en van de hoofdakte en is als onderwijzer te Leeuwarden
werkzaam. Verzoeker, die gehuwd is met een van huis uit Nederlandse vrouw, gevoelt zich Nederlander. Hij heeft zich gedurende
de oorlogsjaren dienovereenkomstig gedragen.
Wilhelm Franz Ludwig Hoffmann, voorgedragen in artikel 1,
onder 8°., werd in 1911 te Wenen geboren uit Oostenrijkse ouders.
Na de eerste wereldoorlog kreeg hij de Tsjechoslowaakse nationaliteit welke hoedanigheid hij thans nog bezit. Verzoeker kwam in
1921 met een kindertransport herwaarts. Hij vertrok in 1923 naar
Wenen doch keerde na enkele maanden weer naar ons land terug.
Hij werd te Amsterdam in een Nederlands pleeggezin opgenomen en
woont thans ruim vijf en twintig jaren zonder onderbreking hier te
lande. Hij genoot Nederlands onderwijs en is met een Nederlandse
vrouw gehuwd. Verzoeker kan geacht worden in geest en leven
Nederlander te zijn geworden. Als kantoorbediende is hij werkzaam
bij een cargadoors bedrijf. Gedurende de oorlogsjaren werd hij
politiek betrouwbaar geacht.
De in artikel 1, onder 9°., voorgedragene Johanna Hoffnung,
weduwe van Amok! Sandhaus werd in 1900 te Berlijn geboren en is
van Poolse nationaliteit. Zij woont sedert 1933 onafgebroken hier
te lande. Met haar echtgenoot werd zij in 1943 door de Duitsers
gearresteerd wegens illegale activiteit. Verzoekster heeft de verschillende concentratiekampen overleefd, doch haar echtgenoot bezweek.
Zij leeft van de opbrengst van eigen kapitaal.
De verzoeker, genoemd in artikel 1, onder 11°., Paul Leonhard
Anton Janssen, is geboren in Goch (Duitsland). Zijn vader was van
Duitse, zijn moeder van Nederlandse herkomst. Requestrant vestigde
zich in 1919 in Nederland en woont van die tijd af zonder onderbreking hier te lande. Uit zijn huwelijk met een van origine Nederlandse vrouw zijn negen kinderen geboren. Deze kinderen zijn in
Nederlandse geest grootgebracht. Verzoeker heeft zich gedurende de
oorlogsjaren als een oprecht vriend van het Nederlandse volk doen
kennen. Bij verschillende gelegenheden heeft hij belangrijke diensten
bewezen aan de illegaliteit. Als boomkweker heeft hij een bestaan
voor zich en zijn gezin.
Een zoon van verzoeker, genaamd Maximiliaan Alphons Herman,
heeft eveneens naturalisatie verzocht. Hij wordt voorgedragen in
artikel 1, onder 10°. Deze zoon werd in November 1942 voor
Duitse militaire dienst opgeroepen. In overleg met de illegaliteit
werd besloten, dat hij aan de oproep gevolg zou geven en dat hij
na het volbrengen van de oefentijd zou onderduiken en zijn uitrusting
en wapens aan de verzetsgroep ter beschikking zou stellen. Aldus is
geschied. Verzoeker is zijn vader in de boomkwekerij behulpzaam.
Andrej Markovic, voorgedragen in artikel 1, onder 12°., werd in
1901 geboren te Trzisce (Joegoslavië). Verzoeker verblijft sinds 1917
onafgebroken hier te lande en kan geacht worden te zijn ingeburgerd. Gedurende de bezetting gedroeg hij zich als een vriend van
ons volk. Als mijnwerker voorziet hij in zijn onderhoud.
Rosalija Amalija Navratil, weduwe van Josef Zorn, genoemd in
artikel 1, onder 13°., werd in 1894 te Serajewo (voormalig Oostenrijk) geboren. Zij is van Oostenrijkse nationaliteit. In 1930 kwam
zij met haar echtgenoot naar Indonesië. Beiden waren gedurende de
oorlog in Japanse kampen geïnterneerd. Haar echtgenoot keerde
daaruit niet terug. Verzoekster is thans hier te lande woonachtig
en leeft van een haar toegekend pensioen.
De staatloze verzoeker Willi Neugarten, voorgedragen in artikel 1.
onder 14°., werd in 1889 1e Herdecke (Duitsland) geboren. Sinds
1935 woont hij onafgebroken hier te lande. Door onder te duiken
wist hij zich gedurende de oorlog aan de greep van de bezetter te
onttrekken. Als confectiefabrikant speelt hij een rol in het Nederlandse bedrijfsleven. Door het Ministerie van Economische Zaken
wordt een voorrangsbehandeling verzocht. Hij is voldoende ingeburgerd.
Maria Regina Agnes Pfeiffer, voorgedragen in artikel l, onder
15°., is in 1893 te Munster (Duitsland) geboren uit Duitse ouders.
Dientengevolge verkreeg zij door geboorte de Duitse nationaliteit,
welke hoedanigheid zij ook thans nog bezit. Tot haar 21ste jaar
woonde zij bij haar ouders in Duitsland. Bij het uitbreken van de
oorlog in 1914 heeft zij zich in Nederland gevestigd. Sedertdien
woont zij zonder onderbreking hier te lande. Oefende zij aanvankelijk
het beroep van modiste uit, sedert enige jaren is zij tengevolge van
ziekte niet meer tot v/erken in staat. Zij wordt ondersteund door een
zuster, die met een Nederlander is gehuwd. In politiek opzicht heeft
zij zich gedurende de bezettingsjaren gedragen zoals van een toekomstige Nederlandse mocht worden verwacht.
De staatloze verzoeker Albert Salomon, genoemd in artikel 1,
onder 16°., werd in 1883 te Röbel (Duitsland) geboren. Na in 1938
uit het concentratiekamp Oranienburg-Sachsenhausen te zijn out-
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slagen, kwam hij in 1939 naar ons land. Tijdens de bezetting wist
hij in 1943 uit Westerbork te ontsnappen en dook daarna onder. Zowel verzoeker als zijn echtgenote hebben zich tijdens de Duitse
bezetting aan de zijde van het verzet geschaard. Verzoeker is voldoende ingeburgerd en kan als chirurg in zijn onderhoud voorzien.
Voorts is zijn echtgenote werkzaam als zangpaedagoge.
Clement Ferdinand Jevenois, voorgedragen in artikel 2, onder 1°.,
werd in 1871 te Baudour (België) geboren en bezit de Belgische
nationaliteit. In 1910 vestigde hij zich voor goed in Nederland. In
1896 had hij dienst genomen bij het Koninklijk Nederlands-Indische
leger. Hij is ingeburgerd en gedroeg zich ook gedurende de oorlogsjaren als een goed Nederlander. Hij leeft van zijn militair pensioen,
vermeerderd met de hem toekomende ouderdomsrente.
De staatloze verzoeker, Karl Katz, opgenomen in artikel 2, onder
2°., is in 1915 te Aken (Duitsland) geboren. Hij verbleef van 1920
tot 1929 in ons land en is van 1933 af onafgebroken hier te lande
gevestigd. Mede door zijn huwelijk met een Nederlandse vrouw kan
hij geacht worden te zijn ingeburgerd. Hij verrichtte vrijwillig militaire dienst in 1936—1937 en van Augustus 1939 tot luni 1940.
Bovendien heeft hij zich gedurende de bezetting lofwaardig gedragen
door het Nederlandse verzet daadwerkelijk te steunen. Als personeelschef bij een fittingfabriek heeft hij zich een goed bestaan verworven.
De staatloze verzoeker Leopold Rosenhoch (artikel 2, onder 3°.)
werd in 1911 te Keulen (Duitsland) geboren; hij vestigde zich in
1936 in ons land en heeft sindsdien onafgebroken hier te lande gewoond. Verzoeker die met een Nederlandse vrouw is gehuwd, gevoelt zich Nederlander. Gedurende de bezetting maakte hij deel uit
van de verzetsbeweging. Bij een koerierstocht in 1944 verloor zijn
eerste vrouw het leven en werd hij zelf zwaar gewond. Na te zijn

hersteld was hij enige tijd in geallieerde militaire dienst. Na afloop
van het dienstverband vestigde hij zich als fabrikant van chemische
artikelen in Ouder-Amstel.
De verzoeker, Michal Salewicz, genoemd in artikel 2, onder 4,
werd in 1921 te Sinkow (Polen) geboren. Hij bezit de Poolse nationaliteit. Hij nam in 1939 deel aan de verdediging van zijn vaderland en week na de bezetting van Polen naar Frankrijk uit. Hij
landde in Mei 1940 in Engeland en trad toe tot het aldaar gevormde
Poolse leger. Met zijn onderdeel maakte hij na de invasie de veldtocht
door West-Europa mee. Hij bevond zich bij de troepen die het
Zuiden van ons land bevrijdden. In verband met zijn huwelijk met
een van origine Nederlandse vrouw, heeft hij zich na zijn demobilisatie duurzaam in ons land gevestigd. Hij wenst hier te blijven. Als
chauffeur verdient hij het brood voor zich en zijn gezin.
Het wil de ondergetekende voorkomen, dat de in artikel 2 genoemde verzoekers, met het oog op de door hen aan den lande
bewezen diensten voor kosteloze naturalisatie in aanmerking mogen
worden gebracht.
De in artikel 1, onder 11°. en 12°. genoemde verzoekers hebben
voor het intreden der meerderjarigheid van hun in artikel 3 genoemde kinderen het verzoek om naturalisatie ingediend. Het is
billijk deze kinderen alsnog bij uitdrukkelijke wetsbepaling mede te
naturaliseren.
Ten aanzien van allen geldt, dat zij, hetzij omdat zij thans geen
nationaliteit hebben, hetzij omdat zij hun nationaliteit door de voorgestelde naturalisatie zullen verliezen, niet een dubbele nationaliteit
zullen hebben.
De Minister van Justitie
WIJERS.

