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Naturalisatie van Robert Joseph Johan Bauer en
18 anderen
KONINKLIJKE BOODSCHAP
Nr. 1
ONTWERP VAN WET
Nr. 2

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van
Wet tot naturalisatie van Robert Joseph Johan Bauer en 18
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, 2 oktober 1957.
JULIANA.

Wu J U L I A N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 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 Robert Joseph Johan Bauer en 18 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — 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

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Robert Joseph Johan Bauer, geboren te Ubach over
Worms (Limburg) 24 april 1929, mijnwerker, wonende
te Eygelshoven, provincie Limburg;
2 Géneviève Marie Rosé Désirée Berthier, geboren te Brucsur-Aff (Frankrijk) 25 mei 1930, religieuze-onderwijzeres,
wonende te Echt, provincie Limburg;
3 Hubertus Antonius Gerardus Bevk, geboren te Brunssum
(Limburg) 6 augustus 1932, adspirant-mijnmeter, wonende te Brunssum, provincie Limburg;
4 Adriaan Jakob van der Bilt, geboren te Zaandam (Noordholland) 3 maart 1886, musicus, wonende te Naarden,
provincie Noordholland;
5 Alfred Wilhelm Blank, geboren te Essen (Duitsland) 3
juli 1935, zonder beroep, wonende te Groningen, provincie Groningen;
6 Elisabeth Brandenburg, geboren te Duren (Duitsland) 2
november 1913, religieuze-kleuteronderwijzeres, wonende
te Zandvoort, provincie Noordholland;
7 Heinrich Gerhard Cujé, geboren te Middelburg (Zeeland)
5 juni 1933, kantoorbediende, wonende te Middelburg,
provincie Zeeland;
8 Anna Hermine Luise Daum, geboren te 's-Gravenhage
(Zuidholland) 13 mei 1933, laborante, wonende te
's-Gravenhage, provincie Zuidholland;
9 Helena Johanna Daum, geboren te Rotterdam, (Zuidholland) 27 augustus 1924, kantoorbediende, wonende te
's-Gravenhage, provincie Zuidholland;
10 Hedwig Hostadt, geboren te Kamen (Duitsland) 13 september 1896, huishoudster, wonende te Noorbeek, provincie Limburg;
11 Heinrich Ferdinand Joseph Kasten, geboren te Kerkrade
(Limburg) 2 maart 1935, mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie Limburg;
II
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Al bert Gerhard Heinrich Möss, geboren te Emden (Duitsland) 24 juni 1928, transportarbeider, wonende te Delfzijl, provincie Groningen;
Alfrieda Bertha Offermans, geboren te Berchem (België)
23 juni 1892, zonder beroep, wonende te Oestgeest, provincie Zuidholland;
Geertje Reen, geboren te Amsterdam (Noordholland)
18 augustus 1893, zonder beroep, weduwe van Cecil George Wilfred Mitchell, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland;
Naton Rotenstreich, geboren te Budzanow (Polen) 16
december 1916, loonconfectionnair, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;
Angela Visner, geboren te Skofja Loka (Joegoslavië) 7
mei 1897, religieuze-onderwijzeres, wonende te Weert,
provincie Limburg.

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3,
tweede en vierde lid, aanhef en onder 3e, van de wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268)
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1

2

3

Wawrzyniec Jaroch, geboren te Wyszatyce (Polen) 17
augustus 1920, kleermaker, wonende te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde, provincie Groningen;
Al fons Kocieniewski,
geboren te Bydgoszcz-Wilczak
(Polen) 4 juni 1912, elektromonteur, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland;
Alfons Alfred Pudelko, geboren te Janow (Polen) 16 juli
1921, fabrieksarbeider, wonende te Eindhoven, provincie
Noordbrabant.

Artikel 3. 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 nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Justitie,
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Naturalisatie van Robert Joseph Johan Bauer en
18 anderen
MEMORIE VAN TOELICHTING
Nr. 3

Als laborante resp. kantoorbediende voorzien zij in hun onderOnder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen
houd.
ambtsberichten ' ) ten aanzien van de verzoeken om naturaliHedwig Hostadt, de Duitse verzoekster genoemd in artikel 1,
satie van Robert Joseph Johan Bauer en 18 anderen, moge de
onder 10, is in 1896 1c Kamen in Duitsland geboren en sedert
ondergetekende het volgende aantekenen.
1925 in Nederland woonachtig. Gedurende de oorlogsjaren
De Duitse verzoeker Robert Joseph Johan Bauer, genoemd
toonde zij zich een goed vriendin van ons volk. Zij verschafte
in artikel 1, onder 1, is in Nederland geboren en getogen. Hij
daadwerkelijke hulp aan onderduikers. Zij is werkzaam als huisis gehuwd met een Nederlandse vrouw en gevoelt zich Nederhoudster.
lander. Als mijnwerker verdient hij het brood.
De Duitse verzoeker Heinrich Fcrdinand Joseph Kasten,
De Franse verzoekster Géneviève Marie Rosé Désirée Bergenoemd in artikel 1, onder 11, is in 1935 te Kerkrade gethier, genoemd in artikel 1, onder 2, is in 1930 te Bruc-sur-Aff
boren. Hij heeft steeds hier te lande gewoond. Verzoeker onderin Frankrijk geboren. In 1950 vestigde zij zich in Nederland.
scheidt zich niet van een geboren Nederlander. Als mijnwerker
Ais lid van een kloosterorde is zij werkzaam bij het onderwijs.
verdient hij het brood.
Verzoekster is ingeburgerd. In haar onderhoud wordt voorzien
De Duitse verzoeker Albert Gerhard Heinrich Möss, gedoor de orde waartoe zij behoort.
Hubertus Antonius Gerardus Bevk, de Joegoslavische ver- noemd in artikel 1, onder 12, is in 1928 te Emden in Duitszoeker, genoemd in artikel 1, onder 3, is in 1932 hier te lande land geboren. Toen hij nog zeer jong was vestigde zijn moeder
zich met hem in Nederland. Hij genoot Nederlands onderwijs
geboren. Hij ontving Nederlands onderwijs en een Nederlandse
en kreeg een Nederlandse opvoeding. Verzoeker is in geest
opvoeding. Verzoeker onderscheidt zich niet van een geboren
en leven Nederlander. Als transportarbeider voorziet hij in
Nederlander. Als adspirant-mijnmeter verdient hij het brood.
zijn onderhoud.
In artikel 1, onder 4, wordt voorgedragen de verzoeker
In artikel 1, onder 13, wordt voorgedragen de Belgische
Adriaan Jakob van der Bilt, die in 1886 te Zaandam als Nederverzoekster Alfrieda Bertha Offermans, geboren in 1892 te
lander werd geboren. In 1916 vestigde hij zich in de Verenigde
Staten, waar hij in 1930 de Amerikaanse nationaliteit verwierf. Berchem in België. Ten gevolge van de oorlogshandelingen in
haar land kwam verzoekster in oktober 1914 naar Nederland.
Sedert 1946 woont verzoeker weder hier te lande. In 1951
Door haar langdurig verblijf hier te lande is zij ingeburgerd.
werd hij van zijn Amerikaanse nationaliteit vervallen verklaard,
Op haar gedrag gedurende de oorlogsjaren was niets aan te
aangezien hij langer dan drie jaar buiten de Verenigde Staten
merken. Zij leeft van de opbrengst van haar vermogen.
had verbleven.
Geertje Reen, weduwe van Cecil George Wilfred Mitchell,
De Duitse verzoeker Alfred Wilhelm Blank, genoemd in
de Britse verzoekster genoemd in artikel 1, onder 14, is in 1893
artikel 1, onder 5, is in 1935 te Essen in Duitsland geboren. Na
van 1940 tot 1942 hier te lande gewoond te hebben, vestigde als Nederlandse geboren. Door haar huwelijk met een Engelsman verkreeg zij de Britse nationaliteit. Na de dood van haar
hij zich met zijn moeder in 1946 wederom in ons land. Verzoeker wordt door zijn Nederlandse omgeving aanvaard. Hij echtgenoot heeft zij verzuimd door het afleggen van een eenstudeert aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit te voudige verklaring haar oorspronkelijke nationaliteit terug te
verlangen. Sedert 1950 woont zij weder onafgebroken in ons
Groningen.
land. In haar onderhoud wordt voorzien door haar kinderen.
De Duitse verzoekster Elisabeth Brandenburg, genoemd in
De staatloze verzoeker Natan Rotenstreich, genoemd in
artikel 1, onder 6, is in 1913 te Duren in Duitsland geboren.
artikel 1, onder 15, is in 1916 te Budganow in Polen geboren.
Van 1930 tot 1932 woonde zij hier te lande. In 1933 vestigde
In 1948 kwam verzoeker naar Nederland. Mede door zijn
zij zich wederom in ons land. Als lid van een congregatie van
religieuzen is zij werkzaam bij het kleuteronderwijs. Verzoek- huwelijk met een Nederlandse vrouw is hij ingeburgerd. Als
loonconfectionnair voorziet hij in het onderhoud van zich en
ster is ingeburgerd en heeft zich gedurende de oorlogsjaren
jegens ons volk loyaal gedragen. In haar onderhoud wordt zijn gezin.
voorzien door de congregatie waartoe zij behoort.
De verzoekster Angela Visner, van Joegoslavische herkomst,
genoemd in artikel 1, onder 16, is in 1897 te Skofja Loka in
In artikel 1, onder 7, wordt voorgedragen de Duitse verJoegoslavië geboren. Sedert 1948 woont zij in ons land. Verzoeker Heinrich Gerhard Cujé, geboren in 1933 te Middelburg.
zoekster heeft zich aangepast aan de Nederlandse zeden en
Hij heeft steeds hier gewoond. Verzoeker onderscheidt zich
gewoonten. Zij behoort tot een kloosterorde, en is werkzaam
niet van een geboren Nederlander. Als kantoorbediende voorals handwerkondcrwijzeres.
ziet hij in zijn onderhoud.
In artikel 2, onder 1, wordt voorgedragen de verzoeker van
De Duitse verzoeksters Anna Hermine Luise Daum en
Poolse herkomst Wawrzyniec Jaroch, geboren in 1920 te
Helena Johanna Daum, genoemd in artikel 1, onder 8 en 9,
Wyszatyce in Polen. In 1948 vestigde hij zich in ons land.
zijn zusters. Zij zijn in Nederland geboren en genoten NederVerzoeker maakte in september 1944 deel uit van het geallieerde
lands onderwijs. In 1944 gingen zij met hun ouders naar Duitsluchtlandingslcger, dat streed bij Arnhem. Mede door zijn
land. Na het overlijden van hun vader herkreeg hun moeder
huwelijk met een Nederlandse vrouw is hij ingeburgerd. Als
haar oorspronkelijke Nederlandse nationaliteit. In 1948 vestigkleermaker voorziet hij in het onderhoud van zich en zijn
den zij zich weder in ons land. Zij gevoelen zich Nederlander.
gezin.
^
1
De verzoeker Alfons Kocicniewski, genoemd in artikel 2,
) Zijn met de overige bij deze Memorie van Toelichting overgelegde
stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden.
onder 2, is in 1912 te Bydgoszcz-Wilczak in Polen geboren. Hij

4
is van Poolse herkomst. In 1942 nam verzoeker dienst in het
Poolse leger. Met dit leger streed hij onder meer in Italië.
Sedert 1947 woont verzoeker in ons land. Hij is gehuwd met
een Nederlandse vrouw. Door zijn Nederlandse omgeving wordt
hij aanvaard. Als elektromonteur voorziet hij in zijn onderhoud.
De verzoeker van Poolse herkomst Alfons Alfred Pudelko,
genoemd in artikel 2, onder 3, is in 1921 te Janow in Polen
geboren. In 1941 nam hij dienst in het geallieerde leger. Met
een Poolse pantserdivisie streed hij in Frankrijk, België en
Nederland. In 1947 kwam hij naar ons land. Hij is gehuwd met
een Nederlandse vrouw. Verzoeker heeft zich aangepast aan
de Nederlandse zeden en gewoonten. Als fabrieksarbeider
heeft hij genoegzame inkomsten.
Het wil de ondergetekende voorkomen dat de in artikel 2
genoemde verzoekers, met het oog op de door hen aan den
lande en aan de geallieerde zaak bewezen diensten, voor kosteloze naturalisatie in aanmerking kunnen worden gebracht.

Met uitzondering van de Joegoslavische verzoeker, genoemd
in artikel 1, onder 3 en de Britse verzoekster genoemd in
artikel 1, onder 14, geldt ten aanzien van allen, dat zij hetzij
omdat zij ïhans geen nationaliteit hebben, hetzij omdat zij door
de voorgestelde naturalisatie hun nationaliteit zullen verliezen,
niet een dubbele nationaliteit zullen hebben.
De Britse verzoekster, genoemd in artikel 1, onder 14, moet
om haar nationaliteit te verliezen, na de totstandkoming van
haar naturalisatie tot Nederland afstand doen van de Britse
nationaliteit. Zij heeft zich daartoe bereid verklaard.
Alle voorgedragenen van Duitse herkomst zijn in het bezit
van een verblijfsvergunning.
De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

