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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
tural isatie van Thiam Hok, Go en 26 anderen. 

De toel ichtende memor ie (en bij lage), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Soestdijk, 11 november 1976 Jul iana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut l doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot natural i-

satie van Go, Thiam Hok en 26 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, 
met over legging, voor zoveel nodig, van de bewi jsstukken, bedoeld in artikel 
3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 
268); 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap word t bij deze verleend aan: 

1 
Go, Thiam Hok, geboren te Soerabaja (Indonesië) 26 jul i 1940, wonende te 

Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Hol land); 

2 
T jondrohandojo, Wenny Ar i jani , geboren te Soerabaja (Indonesië) 30 de-

cember 1941, echtgenote van Go, Thiam Hok, met bepal ing dat verzoeksters 
geslachtsnaam word t gewi jz igd in «Tjioe» en haar voornaam in «Yung 
Wen»; 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977,14 232, nrs. 1-4 1 



3 
Halapiry, Anthon George, geboren te Samarinda (Indonesië) 17 apri l 1949, 

wonende te Hoogeveen (Drenthe); 

4 
Jamlaay, Meryam, geboren op A m b o n (Indonesië) 23 mei 1937 wonende 

te Teuge, gemeente Voorst (Gelderland); 

5 
Jamlaay, Maartje Elizabeth, geboren te Semarang (Indonesië) 7 maart 

1951, wonende te Teuge, gemeente Voorst (Gelderland); 

6 
Jamlaay, S imon Melkianus, geboren te Elat (Indonesië) 1 januari 1916, 

wonende te Teuge, gemeente Voorst (Gelderland); 

7 
Kanti Rahaju, geboren te Soerabaja (Indonesië) 25 oktober 1959, wonende 

te Zwol le (Overijssel), met bepal ing dat haar geslachtsnaam word t vastge-
steld als «Rugebregt» en haar voornaam als «Suzana Kanti Rahaju»; 

8 
Latupeirissa, Fransina Octof ina, geboren te Singaradja (Indonesië) 19 mei 

1947, wonende te Ti lburg (Noord-Brabant); 

9 
Malawau, Sylviana, geboren te Leerdam (Zuid-Holland) 7 maart 1971, wo -

nende te Ti lburg (Noord-Brabant); 

10 
Malawau, Helena, geboren te Leerdam (Zuid-Holland) 23 augustus 1972, 

wonende te Ti lburg (Noord-Brabant); 

11 
Malawauw, Mariana, geboren te Staphorst (Overijssel) 9 oktober 1953, 

wonende te Leerdam (Zuid-Holland); 

12 
Metekohy, Wi l l em, geboren te Nol loth (Indonesië) 31 augustus 1921, wo -

nende te Vaassen, gemeente Epe (Gelderland); 

13 
Metekohy, Wi lhe lmina, geboren te Westerbork (Drenthe) 16 mei 1955, wo -

nende te Vaassen, gemeente Epe (Gelderland); 

14 
Mual , Suzana Tineke, geboren te Heythuysen (Limburg) 6 mei 1954, wo -

nende te Breda (Noord-Brabant); 

15 
Nanuru, Petrus Benjamin, geboren te Morotai (Indonesië) 24 maart 1950, 

wonende te Middelburg (Zeeland); 

16 
Rahael, Naomi Pinina, geboren te Teuge, gemeente Voorst (Gelderland) 

19 november 1951, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 

17 
Satiah, geboren te Karangploso (Indonesië) 28 oktober 1910, wonende te 

Amsterdam (Noord-Hol land), met bepaling dat verzoeksters geslachtsnaam 
word t vastgesteld als «Satiah» en haar voornaam als «Satina»; 
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18 
Sitanala, Frans Jitzak, geboren te Woerden (Zuid-Holland) 29 mei 1951, 

wonende te Alphen aan den Rijn (Zuid-Hol land); 

19 
Stein, Han Lie, geboren te Jakarta (Indonesië) 12 oktober 1954, wonende 

te Breda (Noord-Brabant); 

20 
Stein, Heinrich Frederich, geboren te Padang (Indonesië) 31 oktober 1926, 

wonende te Breda (Noord-Brabant); 

21 
Widjaja, Theresia Jant i , geboren te Kambang (Indonesië) 29 februar i 1928, 

echtgenote van Stein, Heinrich Frederich, met bepaling dat verzoeksters ge-
slachtsnaam word t gewijzigd in «Lie» en haar voornamen in «Gek Jan Nio»; 

22 
Takarya, Wi lhe lmina Maria, geboren te Vught (Noord-Brabant) 6 oktober 

1952, wonende te Amstelveen (Noord-Hol land); 

23 
Talahatu, Stefanus, geboren te Poerwokerto (Indonesië) 20 november 

1943, wonende te Poortugaal (Zuid-Holland); 

24 
Tomatala, Karel, geboren te Tangerang (Indonesië) 20 maart 1945, wonen-

de te Assen (Drenthe); 

25 
Pesulima, Enggelina Bathzeba, geboren te Djember (Indonesië) 3 oktober 

1948, echtgenote van Tomatala, Karel; 

26 
Wib isono, Iwan, geboren te Soerabaja (Indonesië) 12 mei 1934, wonende 

te Papendrecht (Zuid-Holland), met bepal ing dat verzoekers geslachtsnaam 
word t gewijzigd in «Tan» en zijn voornaam in «Eng Hwa»; 

27 
Tan, Kiet Nio, geboren te Soerabaja (Indonesië) 8 februar i 1942, echtgeno-

te van Wib isono, Iwan. 

Artikel 2 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na die van haarafkondi -
g ing. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justi t ie, 
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