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Naturalisatie van Abraham, Thoontje en 27 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Thoontje Abraham en 27 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, 4 maart 1972. 

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 Abraham, Thoontje en 27 anderen, 
waartoe aan Ons 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: 
1 
Abraham, Thoontje, geboren te Sila (Indonesië) 1 september 
1906, zonder beroep, wonende te Barneveld, provincie Gel-
derland; 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Soselisa, Adriana, geboren te Sila (Indonesië) 15 september 
1905, echtgenote van Abraham, Thoontje; 
3 
Bacas, Renee Lodewijk, geboren te Tjitajam (Indonesië) 15 
september 1942, bedieningsman, wonende te Tiel, provincie 
Gelderland; 
4 
de Fretes, Naatje Margaretha Corrie, geboren te Semarang 
(Indonesië) 14 oktober 1909, religieuze-bejaardenverzorgster, 
wonende te Hilversum, provincie Noord-Holland; 
5 
Gaspersz, Mezak Pieter, geboren te Koetaradja (Indonesië) 
1 december 1938, onderhoudsbankwerker, wonende te Gro-
ningen, provincie Groningen; 
6 
Gosal, Ingrid Constance, geboren te Djakarta (Indonesië) 
7 augustus 1953, fabrieksarbeidster, wonende te Almelo, pro-
vincie Overijssel; 
7 
Gosal, Gerard August, geboren te Djakarta (Indonesië) 22 
augustus 1957, zonder beroep, wonende te Almelo, provincie 
Overijssel; 
8 
Gosal, Jeffry Pingkona, geboren te Djakarta (Indonesië) 27 
mei 1962, zonder beroep, wonende te Almelo, provincie Over-
ijssel; 

9 
Kakerissa, Pieter Dirk, geboren te Lam Meulo (Indonesië) 
8 december 1941, lasser, wonende te Culemborg, provincie 
Gelderland; 
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10 
Karnadi, Otty, geboren te Djamblang (Indonesië) 26 mei 
1935, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland, met bepaling dat de geslachtsnaam van ver-
zoekster wordt gewijzigd in „Sie" en haar voornaam in „Swat 
Hoey"; 
11 
Lekatompessy, Kar el, geboren te Pontianak (Indonesië) 8 juni 
1934, fabrieksarbeider, wonende te Ede, provincie Gelderland; 
12 
Leijting, Robbert, geboren te Soerabaja (Indonesië) 15 augus-
tus 1913, arbeider, wonende te Delft, provincie Zuid-Holland; 
13 
Siama, geboren te Kalianget (Indonesië) omstreeks 1922, 
echtgenote van Leijting, Robbert, met bepaling dat de ge-
slachtsnaam van verzoekster wordt vastgesteld als „Siama" en 
de voornaam als „Wilhelmina"; 
14 
Johny, geboren te Soerabaja (Indonesië) 2 juli 1956, zonder 
beroep, wonende te Delft, provincie Zuid-Holland, met be-
paling dat de geslachtsnaam van betrokkene wordt vastgesteld 
als „Leijting" en de voornaam als „Johny"; 
15 
Erould Ferdinandus, geboren te Soemenep (Indonesië) 11 
augustus 1955, zonder beroep, wonende te Delft, provincie 
Zuid-Holland, met bepaling dat de geslachtsnaam van betrok-
kene wordt vastgesteld als „Leijting" en de voornamen als 
„Erould Ferdinandus"; 
16 
de Lima, Jonathan, geboren te Palembang (Indonesië) 27 sep-
tember 1937, kantoorbediende, wonende te Leerdam, provincie 
Zuid-Holland; 
17 
Lopulalan, Annaatje, geboren te Soerabaja (Indonesië) 19 mei 
1941, echtgenote van de Lima, Jonathan; 
18 
de minderjarige, bekend als Mambor, Samuel Frederik, ge-
boren te Kameri (Indonesië) 6 februari 1959, zonder beroep, 
wonende te Heemskerk, provincie Noord-Holland, met bepa-
ling dat zijn geslachtsnaam wordt vastgesteld als „Schotvanger" 
en zijn voornamen als „Samuel Frederik"; 
19 
Oei, Soean Lian, geboren te Padang (Indonesië) 1 februari 
1889, zonder beroep, wonende te Ewijk, provincie Gelderland, 
weduwe van Lim, Ek Tie; 
20 
Stella Veronica, geboren te Palopo (Indonesië) 10 mei 1949, 
kamermeisje, wonende te Groningen, provincie Groningen, 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt vast-
gesteld als „Dumat" en de voornamen als „Stella Veronique"; 

21 
Suripatty, Thomas, geboren te Magelang (Indonesië) 2 juli 
1930, monteur, wonende te Barneveld, provincie Gelderland; 
22 
Tadjem, geboren te Salatiga (Indonesië) omstreeks 1887, 
zonder beroep, wonende te Dordrecht, provincie Zuid-Holland, 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt 
vastgesteld als „Wongsoredjo" en de voornaam als „Tadjem"; 
23 
Tahalele, Willem Frederik, geboren op Ambon (Indonesië) 
16 juli 1908, zonder beroep, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 
24 
Pakaila, Wilhelmina Jacomina, geboren te Magelang (Indone-
sië) 9 juni 1910, echtgenote van Tahalele, Willem Frederik; 
25 
Tatuhey, Edward Roy, geboren te Djakarta (Indonesië) 9 
augustus 1949, hulpmonteur, wonende te Doorwerth, gemeente 
Renkum, provincie Gelderland; 
26 
Tjoa, Gin Lian, geboren te Djakarta (Indonesië) 14 september 
1949, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord-Holland; 
27 
Usmany, Elsina, geboren op Bali (Indonesië) 1 augustus 1947, 
bankbediende, wonende te Eist, provincie Gelderland; 
28 
Wilhelmina, geboren te Soerabaja (Indonesië) 27 april 1943, 
spoelhulp, wonende te Delft, provincie Zuid-Holland, met be-
paling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt vastgesteld 
als „Leijting" en de voornaam als „Wilhelmina". 

Artikel 2. 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 Staatssecretaris van Justitie, 


