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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 Margretha Leonora Al fons en 23 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, 5 januari 1977 Jul iana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l 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 Al fons, Margretha Leonora en 23 anderen, die aan Ons een verzoek 
daartoe hebben 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 
Al fons, Margretha Leonora, geboren te Soerabaja (Indonesië) 23 juni 

1950, wonende te Assen, provincie Drenthe; 

2 
Al fons, Stefnat Hendrik, geboren op Ambon (Indonesië) 3 september 

1947, wonende te Woerden, provincie Zuid-Hol land; 
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3 
Amahorseya, Luise Chetsina, geboren op Saparoea (Indonesië) 10 sep-

tember 1945, echtgenote van Al fons, Stefnat Hendrik; 

4 
Budiman, Edgar Jahja, geboren te Malang (Indonesië) 2 augustus 1946, 

wonende te Rijswijk, provincie Zuid-Hol land, met bepal ing dat de geslachts-
naam van verzoeker word t gewi jz igd in «Tan» en zijn voornamen in «Koen 
Gie»; 

5 
Juwono , leneke, geboren te Semarang (Indonesië) 30 oktober 1945, echt-

genote van Budiman, Edgar Jahja, met bepal ing dat de geslachtsnaam van 
verzoekster word t gewijzigd in «Liem» en haar voornaam in «Liang len»; 

6 
Jogoset io, Stephanus, geboren te Soekaradja (Indonesië) 3 september 1940, 

wonende te 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, met bepaling dat 
de geslachtsnaam van verzoeker word t gewi jz igd in «Go» en zijn voornaam 
in «Jo Gwan»; 

7 
Prasiswo, Priscilla, geboren te Magelang (Indonesië) 2 september 1944, 

echtgenote van Jogoset io, Stephanus, met bepal ing dat de geslachtsnaam 
van verzoekster word t gewijzigd in «Ang» en haar voornaam in «Siok Tien»; 

8 
Kakiailatu, Abraham, geboren te Vl issingen (Zeeland) 7 januari 1952, w o -

nende te Capelle aan den IJssel, provincie Zuid-Hol land; 

9 
Lekatompessi j , Albertha Sit fard, geboren te Ruinen (Drenthe) 5 mei 1952, 

wonende te Hoogeveen, provincie Drenthe; 

10 
Manuput t i j , Izak, geboren te Sanggaoe (Indonesië) 3 november 1948, w o -

nende te Meppel , provincie Drenthe; 

11 
Pasaribu, Nurman, geboren te Jakarta (Indonesië) 18 jul i 1948, wonende te 

Za l tbommel , provincie Gelder land; 

12 
Patt inama, Elsina, geboren te T j imahi (Indonesië) 28 oktober 1928, wonen-

de te Farmsum, gemeente Delfzijl, provincie Gron ingen; 

13 
Patt inama, Silvester, geboren te Palopo (Indonesië) 28 september 1946, 

wonende te Farmsum, gemeente Delfzij l, provincie Gron ingen; 

14 
Poceratu, Lederik, geboren te Kamarian (Indonesië) 19 jul i 1924, wonende 

te Midde lburg , provincie Zeeland; 

15 
Sahetapy, Al fred Dominggoes, geboren te Ouw (Indonesië) 28 april 1945, 

wonende te Maastricht, provincie L imburg ; 

16 
Selanno, Josias, geboren te Malang (Indonesië) 28 oktober 1950, wonen -

de te Maastricht, provincie L imburg ; 
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17 
Sie, Liang Hai, geboren te Jakarta (Indonesië) 11 juni 1946, wonende te 

Purmerend, provincie Noord-Holland; 

18 
Silvia, geboren te Jakarta (Indonesië) 19 augustus 1948, wonende te Haar-

lem, provincie Noord-Holland, met bepaling dat de geslachtsnaam van ver-
zoekster wordt vastgesteld als «Li» en haar voornaam wordt gewijzigd in 
«Silvia Swat Nio»; 

19 
Sitaniapessij, Cornelis, geboren te Makassar (Indonesië) 18 december 

1948, wonende te Venlo, provincie Limburg; 

20 
Siwalette, Paulus, geboren te Allang (Indonesië) 12 oktober 1922, wonen-

de te Moordrecht, provincie Zuid-Holland; 

21 
Patty, Saartje, geboren te Allang (Indonesië) 13 augustus 1924, echtgenote 

van Siwalette, Paulus; 

22 
Syaranamual, Johan, geboren te Tandjoeng Oeban (Indonesië) 7 decem-

ber 1948, wonende te Twello, gemeente Voorst, provincie Gelderland; 

23 
Tehupuring, Alexander, geboren te Woerden (Zuid-Holland) 23 juni 1951, 

wonende te Hoogeveen, provincie Drenthe; 

24 
Trebels, Rudi, geboren te Soerabaja (Indonesië) 19 maart 1953, wonende 

te Beek, provincie Limburg. 

Artikel 2 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

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 nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justitie, 
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