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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Wi j bieden U hiernevens ter overweg ing aan een ontwerp van Wet tot na-

tural isatie van Misuryat i Barjanan, en 19 anderen. 
De toel ichtende memor ie (en bij lage), die het Wetsontwerp vergezelt, be-

vat de gronden waarop het rust. 
En h iermede bevelen Wi j U in Godes hei l ige bescherming. 

Soestdijk, 4 ju l i 1978 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 natural i-

satie van Barjanan, Misuryat i en 19 anderen, waartoe aan Ons verzoek is ge-
daan, met over legging, voor zoveel nod ig , van de bewijsstukken bedoeld in 
artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 
1892,268); 

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

Artikel 1 

Het Nederlanderschap word t bij deze ver leend aan: 

1 
Barjanan, Misuryat i , geboren te Harich, gemeente Gaasterland (Friesland) 

19 januari 1958, wonende te Waalwi jk (Noord-Brabant) , met bepal ing dat 
haar geslachtsnaam word t gewi jz igd in «Barajanan»; 

2 
Gunardi , Margaretha Maria Linda Herawat i , geboren te Jakarta (lndone-

sië) 10 maart 1952, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland), met bepal ing dat de 
geslachtsnaam van verzoekster word t gewi jz igd in «Go» en haar voornamen 
in «Lioe Hiang»; 
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3 
Gunawan, Anggra in i , geboren te Jakarta (Indonesië) 29 augustus 1950, 

wonende te Amsterdam (Noord-Hol land); 

4 
Hanibals, Charly, geboren te Bogor (Indonesië) 12 mei 1953, wonende te 

's-Gravenhage (Zuid-Hol land); 

5 
Kaihatu, Cornelia Magdalena Mart ina, geboren te Ni jmegen (Gelderland) 

17 augustus 1958, wonende te Eist (Gelderland); 

6 
Kosim, Lanny, geboren te Jakarta (Indonesië) 4 mei 1951, wonende te A m -

sterdam (Noord-Hol land); 

7 
Kusuma Widjaja, Helene Widyawat i , geboren te Soerabaja (Indonesië) 

15 januari 1952, wonende te Utrecht (Utrecht); 

8 
L icumahuwa, S imon Mozes Benjamin, geboren te Roosendaal en Nispen 

(Noord-Brabant) 15 december 1958, wonende te Wormerveer , gemeente 
Zaanstad (Noord-Hol land); 

9 
Pattikawa, Jubel Marthina Ida, geboren te Malang (Indonesië) 19 apri l 

1950, wonende te Oosterwolde, gemeente Ooststel l ingwerf (Friesland); 

10 
Risakotta, Alexander Mezach, geboren te Semarang (Indonesië) 3 augus-

tus 1950, wonende te Oost-Souburg, gemeente Vl issingen (Zeeland); 

11 
Roy Leonardus, geboren te Soerabaja (Indonesië) 15 september 1958, w o -

nende te Amers foor t (Utrecht) met bepal ing dat verzoekers geslachtsnaam 
word t vastgesteld als «Sjoeriansjah» en zijn voornaam als «Roy Leonardus»; 

12 
Sahilatua, Frederik Bernardus Adolf , geboren te Soerabaja (Indonesië) 

8 ju l i 1950, wonende te Vlaardingen (Zuid-Hol land); 

13 
Salam, Athar ina Elisabeth, geboren te Menado (Indonesië) 27 augustus 

1956, wonende te 's-Hertogenbosch (Noord-Brabant), met bepal ing dat de 
spell ing van verzoeksters eerste voornaam word t vastgesteld als «Catharina»; 

14 
Santosa, Laurensia Nenny Harinawaty, geboren te Soemedang ( lndone-

sië) 4 augustus 1951, wonende te Weesp (Noord-Hol land); 

15 
Subana, Titaatmadja Kurniat i , geboren te Bussum (Noord-Hol land) 20 

apri l 1956, wonende te Amste rdam (Noord-Hol land), met bepal ing dat de 
geslachtsnaam van verzoekster word t gewi jz igd in «Liem» en haar voorna-
men in «Tjoei Th ian»; 

16 
Sula iman, Lily Veronica, geboren te Pontianak (Indonesië) 25 mei 1950, 

wonende te Leeuwarden (Friesland), met bepal ing dat de geslachtsnaam 
van verzoekster word t gewi jz igd in «Lai»; 
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17 
Sutrisna, Jasmin Regina, geboren te Jakarta (Indonesië) 24 augustus 

1956, wonende te Den Helder (Noord-Holland); 

18 
Tio, Kim Liang, geboren te Jakarta (Indonesië) 23 juli 1955, wonende te 

Noordwijk (Zuid-Holland); 

19 
Tjiam, Ay Lan Johanna Maria, geboren te Jakarta (Indonesië) 2 februari 

1951, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

20 
Warkor, Abdet Lu kas Somrah, geboren te Heerenveen (Friesland) 25 de-

cember 1972, wonende te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf (Fries-
land). 

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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