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Naturalisatie van Claproth, Johannes en 25 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Johannes Claproth en 25 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. 

Porto Ercole, 16 augustus 1967. 

JULIANA. 

Wu 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 Claproth, Johannes en 25 anderen, 
waartoe aan Ons een verzoek is gedaan, met overlegging, 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. Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend 
aan: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Claproth, Johannes, geboren te Makassar (Indonesië) 19 fe-
bruari 1925, fabrieksarbeider, wonende te Apeldoorn, pro-
vincie Gelderland; 
2 
Abels, Beatriee Estella, geboren te Pamekasan (Indonesië) 21 
december 1930, echtgenote van Claproth, Johannes; 
3 
E'en-Haezer, geboren te Soembasari (Indonesië) 10 februari 
1943, machinebankwerker, wonende te Alkmaar, provincie 
Noord-Holland, met bepaling, dat aan verzoeker de geslachts-
naam „Thesing" en de voornamen ..Ehen Haezer" worden 
verleend; 
4 
Hasoerie, Asan Harm, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 
10 maart 1945. matroos binnenvaart, wonende te Harlingen, 
provincie Friesland, met bepaling dat aan verzoeker en zijn 
minderjarige wettige kinderen de geslachtsnaam ,.Hasoerie" 
wordt verleend en met last op de ambtenaren van de burger-
lijke stand om hiervan melding te maken op de kant van de 
daarvoor in aanmerking komende akten; 
5 
Hematang, Jostinus, geboren te Tepa Letwoeroeng (Indonesië) 
8 augustus 1923, zonder beroep, wonende te Groningen, pro-
vincie Groningen; 
6 
Uniwalij, Alfonsina, geboren te Tepa Letwoeroeng (Indonesië) 
30 o'ctober 1926. echtgenote van Hematang, Jostinus; 
•7 

Jonas, Johan Alexander, geboren te Soerakarta (Indonesië) 25 
juni 1920, kantoorbediende, wonende te Assen, provincie 
Drenthe; 
8 
Kaihatu, Ettore Johann, geboren te Djakarta (Indonesië) 2 
september 1931, bankemployé, wonende te Poeldijk, gemeente 
Monster, provincie Zuid-Holland; 
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Ninkeula, Constance OtteUne Elisabeth, geboren te Depok 
(Indonesië) 20 oktober 1937, echtgenote van Kaihatu, Ettore 
Johann; 
10 
Klein. Johannes, geboren te Djokjakarta (Indonesië) 13 maart 
1933. kantoorbediende, wonende te Raamsdonkveer, gemeente 
Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, met bepaling dat aan 
verzoeker en zijn minderjarige wettige kinderen de geslachts-
naam .,Klein" en bovendien aan hemzelf de voornaam ,,Jo-
hannes" worden verleend en met last op de ambtenaren van de 
burgerlijke stand om hiervan melding te maken op de kant 
van de daarvoor in aanmerking komende akten; 
11 
Lantang, Charles Jeremias, geboren te Koetaradja (Indonesië) 
10 september 1925, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, 
provincie Zuid-Holland; 
12 
Marlissa, Willem Frans, geboren te Margomolio (Indonesië) 
6 juni 1924, tankmontcur bij het Ministerie van Defensie, 
wonende te Lunteren, gemeente Ede, provincie Gelderland; 
13 
Oei, Hong Lim, geboren te Soerabaja (Indonesië) 4 maart 
1942, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland; 
14 
Ohello, Johannes, geboren te Noesalaut (Indonesië) 9 januari 
1906, fabrieksarbeider, wonende te Breda, provincie Noord-
Brabant; 
15 
Tomasoa, Augustina, geboren te Noesalaut (Indonesië) 21 
augustus 1904, echtgenote van Ohello, Johannes; 
16 
Paais, Martje Fransin, geboren te Soerabaja (Indonesië) 3 juli 
1940. apothekersassistente, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland; 
17 
Pelupessy, Alexander, geboren te Tjibadak (Indonesië) 26 april 
1945, elektrisch lasser, wonende te Soest, provincie Utrecht; 
18 
Pelupessy, Jan Christiaan, geboren te Koetaradja (Indonesië) 
18 augustus 1902, kantoorbediende, wonende te Soest, pro-
vincie Utrecht; 
19 
Pesireron, David Simon, geboren te Magelang (Indonesië) 17 
februari 1917, fabrieksarbeider, wonende te Deventer, pro-
vincie Overijssel; 
20 
Sahertian, Arnold, geboren op Ambon (Indonesië) 11 augus-
tus 1934, magazijnbediende, wonende te Amsterdam, pro-
vincie Noord-Holland; 

21 
Soplanit, Isaac Christiaan, geboren te Soerabaja (Indonesië) 
2 mei 1950, zonder beroep, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg; 
22 
Soplanit, Maximiliaan Jacob, geboren te Soerabaja (Indonesië) 
30 mei 1948, kantoorbediende, wonende te Maastricht, pro-
vincie Limburg; 
23 
Stubbs, Herbert Reginald, geboren op Ambon (Indonesië) 15 
juni 1924, leerling-machinebankwerker, wonende te Leiden, 
provincie Zuid-Holland; 
24 
Rader, Eugenie Cornelia, geboren te Djakarta (Indonesië) 4 
september 1938, echtgenote van Stubbs, Herbert Reginald; 
25 
Taco, Willy, geboren te Djakarta (Indonesië) 6 oktober 1931, 
machinist, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-Holland; 
26 
Usmany, Martha, geboren op Ambon (Indonesië) 24 januari 
1945, kleuterleidster, wonende te Doesburg, provincie Gel-
derland. 

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het inge-
zetenschap (Stb. 1892, 268) , wordt bij deze het Nederlander-
schap onthouden aan Pesireron, Egbert, geboren te Gosma 
(Indonesië) 9 september 1949, wonende te Tobelo (Indo-
nesië). 

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, 


