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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-
turalisatie van Theresia Adipra j i tno, Elesabet Hariati en 27 anderen. 

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

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

Soestdijk, 5 januari 1977 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. 

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

satie van Adipra j i tno, Theresia Elisabet Hariati en 27 anderen, waartoe aan 
Ons verzoek is gedaan, met over legging, voor zoveel nodig, van de bewijs-
stukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het in-
gezetenschap (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 
Adioraj i tno, Theresia lï lesabet Hariati, geboren te Malang (Indonesië) 

2t' oktober 1950, wonende ie Amsterdam, provincie Noord-Hol land; 

2 
Djojoseputro, David Hartono, geboren te Soerabaja (Indonesië) 1 jul i 1951, 

wonende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, met bepaling dat 
de geslachtsnaam van verzoeker word t gewi jz igd in «Kwee» en zijn voorna-
men in «Han Tiong David»; 
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3 
Djojoseputro, Samuel Harjanto, geboren te Soerabaja (Indonesië) 10fe-

bruari 1953, wonende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, met 
bepal ing dat de geslachtsnaam van verzoeker word t gewi jz igd in «Kwee» en 
zijn voornamen in «Han Toan Samuel»; 

4 
Frans. Frederik Johannes Peter, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 

19 jul i 1949, wonende te Amsterdam provincie Noord-Hol land; 

5 
Karta alias Wir ia , geboren te Cheribon (Indonesië) 13 jun i 1919, wonende 

te 's-Gravenhage, provincie Zuid-Hol land, met bepal ing dat de geslachts-
naam van verzoeker word t vastgesteld als «Karta», zijn voornaam als «Wi-
ria» en de voornaam van zijn minderjar ige wet t ige zoon als «Djoni Arryadi»; 

6 
Anidar, geboren te Payakoemboeh (Indonesië) 14 jul i 1938, echtgenote 

van Karta alias Wir ia, met bepal ing dat de geslachtsnaam van verzoekster 
word t vastgesteld als «Karta», haar voornaam als «Anidar», de geslachts-
naam van haar minderjar ige dochter als «Karta» en diens voornaam als 
«Mart in i»; 

7 
Slamet Mul jono, geboren te Jakarta (Indonesië) 4 mei 1955, wonende te 

Rotterdam, provincie Zuid-Hol land, met bepal ing dat de geslachtsnaam van 
verzoeker word t vastgesteld als «Karta» en zijn voornamen als «Slamet Mul -
jono»; 

8 
Kwari, A l f red, geboren te Indramajoe (Indonesië) 4 december 1933, wo -

nende te Bleiswijk, provincie Zuid-Hol land, met bepal ing dat de geslachts-
naam van verzoeker word t gewijzigd in «Kwa» en zijn voornaam in «Ay 
Lock»; 

9 
Tjan, Kiem Hwa (Jenny), geboren te Madioen (Indonesië) 2 mei 1938, echt-

genote van Kwari , A l f red ; 

10 
Leha, Andreas Dominggus, geboren te Westerbork (Drenthe) 10 mei 1953, 

wonende te Vaassen, gemeente Epe, provincie Gelder land; 

11 
Matahelumual , Anna Catharina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 7 janu-

ari 1957, wonende te Moordrecht , provincie Zuid Hol land; 

12 
Noija, Manuel, geboren te Hoelalioe (Indonesië) 15 januari 1915, wonende 

te Assen, provincie Drenthe; 

13 
Taihattu, Helena, geboren te Hoelalioe (Indonesië) 13 januari 1917, echtge-

note van Noija, Manue l ; 

14 
Pieter, Jacoba Rosalinda, geboren te Oosterhesselen (Drenthe) 1 mei 

1963, wonende te Enschede, provincie Overi jssel; 
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15 
Ruhulessin, Pieter Rudolf, geboren te Tj imahi (Indonesië) 14 augustus 

1948, wonende te Ni jverdal , gemeente Hel lendoorn, provincie Overi jssel; 

16 
Saija, Petrus Justus Wempie , geboren te Westerbork (Drenthe) 7 februari 

1955, wonende te Assen, provincie Drenthe; 

17 
Set iabudi, Satrio, geboren te Cheribon (Indonesië) 13 november 1944, wo-

nende te Ni jmegen, provincie Gelderland, met bepal ing dat de geslachts-
naam van verzoeker word t gewi jz igd in «The» en zijn voornaam in «Tjing 
Siang»; 

18 
Hadiwono, Amel ia , geboren te Tegal (Indonesië) 19 oktober 1940, echtge-

note van Setiabudi, Satrio, met bepal ing dat de geslachtsnaam van verzoek-
ster word t gewijzigd in «Liem» en haar voornaam in «Tjoen»; 

19 
Siahaija, Carolina Jermina, geboren te Westerbork (Drenthe) 25 oktober 

1955, wonende te Assen, provincie Drenthe; 

20 
Simorangkir , Harry Hermanus, geboren te Jakarta (Indonesië) 14 oktober 

1954, wonende te Hoogland, gemeente Amersfoor t , provincie Utrecht; 

21 
Simorangkir , Wi lmar Maruhum, geboren te Rampah (Indonesië) 12 juni 

1923, wonende te Hoogland, gemeente Amersfoor t , provincie Utrecht; 

22 
Andries, Eleonora Paulina, geboren te Menado (Indonesië) 6 augustus 

1933, echtgenote van Simorangkir , Wi lmar M a r u h u m ; 

23 
Souisa, Cornelis Frederik, geboren te Staphorst (Overijssel) 10 december 

1951, wonende te Vught, provincie Noord-Brabant; 

24 
Loupatty, Carolina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 11 november 1952, 

echtgenote van Souisa, Cornelis Frederik; 

25 
Suripatty, Evelina Gertruida, geboren te Eijsden (Limburg) 10 jul i 1953, 

wonende te Woerden, provincie Zuid-Hol land; 

26 
Syaranamual, Abraham, geboren te Kokas (Indonesië) 17 december 1919, 

wonende te Twel lo, gemeente Voorst, provincie Gelder land; 

27 
Latupeirissa, Leentje, geboren te Malang (Indonesië) 4 jul i 1922, echtgeno-

te van Syaranamual, Abraham; 

28 
Waworun tu , Theodoor Bernard, geboren op A m b o n (Indonesië) 16 de-

cember 1938, wonende te Haarlem, provincie Noord-Hol land. 
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Artikel 2 

Deze wet t reedt in werk ing met ingang van de dag na die van haar afkondi 
g ing . 

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

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justit ie, 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977, 14 328, nrs. 1-4 4 


