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Naturalisatie van Daniel Addie en 17 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Daniel Addie en 17 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, 27 februari 1957. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ 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 Daniël Addie en 17 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging — 
wat betreft de in artikel 1 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. Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, 
tweede en vierde lid, aanhef en onder 3°, van de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 Daniel Addie, geboren te Djakarta (Indonesië) 8 oktober 
1902, archief bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

2 Foeno Max Amalo, geboren te Soerabaja (Indonesië) 1 
juli 1896, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro-
vincie Zuidholland; 

3 Jack Stanley Cochlovius, geboren te Bogor (Indonesië) 
29 april 1928, binnenhuisarchitect, wonende te 's-Gra-
venhage, provincie Zuidhoiland; 

4 Emma Geertruida Gasper, geboren te Banda-Neira (In-
donesië) 29 februari 1892, weduwe van Louis Wattimena, • 
zonder beroep, wonende te s'-Gravenhage, provincie Zuid-
holland; 

5 Johan Anton Everurdus Habiboe, geboren te Bandoeng 
(Indonesië) 25 oktober 1933, buffetbediende en leerling-
kok, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

6 Conny Hagenstein, geboren te Karie Bangil (Indonesië) 
26 oktober 1933, marva-tandartsassistente der Ie klasse, 
wonende te Den Helder, provincie Noordholland; 

7 Karl Honer, geboren te Magelang (Indonesië) 30 ok-
tober 1908, bedrijfsleider, wonende te Eindhoven, pro-
vincie Noordbrabant; 

8 Eliazer Letwory, geboren te Pom (Nederlands Nieuw-
Guinea) 18 september 1925, machinebankwerker, wonen-
de te Maassluis, provincie Zuidholland; 

9 Josef Meijer, geboren te Poerworedjo (Indonesië) 14 april 
1933, fabrieksarbeider, wonende te Koedijk, provincie 
Noordholland; 
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Arnoldine Alwineke Margot Montung, geboren te Djati-
barang (Indonesië) 25 september 1913, typiste, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 
Victor Francois Pattiasina, geboren te Djakarta (Indo-
nesië) 27 april 1920, werktuigkundige, wonende te Am-
sterdam, provincie Noordholland; 
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12 Isak Soei Toe, geboren te Magelang (Indonesië) 14 sep-
tember 1924, korporaal-machinist van de Koninklijke 
Marine, wonende te Den Helder, provincie Noordholland, 
met bepaling, dat aan hem de geslachtsnaam „Soei Toe" 
en de voornaam Isak wordt verleend en met last op de 
ambtenaren van de burgerlijke stand om in hun registers 
van de naamsverlening melding te maken op de kant der 
akten, waarin verzoeker als Isak Soei Toe is aangeduid; 

13 Koen Soan Tan, geboren te Rengasdengklok (Indonesië) 
10 november 1927, medewerker van een organisatiebureau, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

14 Maria Christina Tielman, geboren te Bagan Api Api (In-
donesië) 31 maart 1925, administratief ambtenaar bij de 
Postchèque- en Girodicnst, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

15 Cornclis de Vries, geboren te Tjimahi (Indonesië) 3 april 
1936, stukadoor, wonende te Sneek, provincie Friesland. 

Artikel 2. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze 
verleend aan: 

1 René Guslaaf Hendriks, geboren te Djakarta (Indonesië) 
19 juni 1929, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

2 Theodorus Jansen, geboren te Noordwijkerhout (Zuid-
holland) 17 augustus 1897, Rooms-Katholiek priester, 
wonende te Someren, provincie Noordbrabant; 

3 Agardus Marinus van Soest, geboren te Magelang (Indo-
nesië) 12 oktober 1921, arbeidscontractant bij het Minis-
terie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland. 

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 nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 


