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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

W i j bieden U hiernevens ter overweg ing aan een on twerp van Wet tot na-
tural isat ie van Liebreck Jan Akihary en 19 anderen. 

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

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

Lech, 14 maart 1979 Jul iana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wi j Ju l 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! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot natural i-

satie van Akihary, Liebreck Jan en 19 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 over leg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geli jk Wi j goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap wo rd t bij deze verleend aan: 

1 
Akihary, Liebreck Jan, geboren te Eist (Gelderland) 23 augustus 1953, wo -

nende te Eist (Gelderland); 

2 
Amas Moeda, Butalanera, geboren te Jakarta (Indonesië) 3 ju l i 1950, wo -

nende te Gouda (Zuid-Hol land), met bepal ing dat, voor zoveel nodig, de ge-
slachtsnaam van verzoekster wo rd t vastgesteld als «Amas Moeda»; 
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3 
Dharmawan, Debora, geboren te Jakarta (Indonesië) 9 december 1954, 

wonende te Rijswijk (Zuid-Hol land), met bepal ing dat de geslachtsnaam van 
verzoekster word t gewi jz igd in «Gouw» en haar voornaam in «Deborah 
Dharmawan»; 

4 
Haroen, Victoria Ariat i Tata, geboren te Bandoeng (Indonesië) 24 februar i 

1950, wonende te Haarlem (Noord-Hol land); 

5 
Hatusupi j , August ina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 24 ju l i 1953, w o -

nende te Hoogeveen (Drenthe); 

6 
Kaipatty, Hanoch Wi l l em, geboren te Westerbork (Drenthe) 28 september 

1953, wonende te Assen (Drenthe); 

7 
de Kat, Bertie Leonardus, geboren te Semarang (Indonesië) 17 maart 1954, 

wonende te Oss (Noord-Brabant) ; 

8 
Kwee, Lian Nio, geboren te Soerabaja (Indonesië) 11 december 1956, w o -

nende te Amste lveen (Noord-Hol land); 

9 
Laisina, Robert, geboren te Batoedjadjar (Indonesië) 14 september 1950, 

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

10 
L imarno, Tatie, geboren te Makassar (Indonesië) 8 februari 1951, wonende te 

Amste rdam (Noord-Hol land); 

11 
Lisapaly, Josepha Josephina Jacoba, geboren te Vught (Noord-Brabant) 

29 september 1960, wonende te Breda (Noord-Brabant) ; 

12 
Maatoke, Tabitha Calasina, geboren te Rotsterhaule, gemeente Hasker-

land (Friesland) 10 oktober 1953, wonende te Groningen (Groningen); 

13 
Met iary, Sara, geboren te Malang (Indonesië) 29 augustus 1950, wonende 

te Bovensmi lde, gemeente Smi lde (Drenthe); 

14 
Meijer, Gerardus Anthon ius Hendrikus, geboren te Jakarta (Indonesië) 

23 november 1951, wonende te Diemen (Noord-Hol land); 

15 
Nanuru, Maria, geboren te Vught (Noord-Brabant) 6 ju l i 1953, wonende te 

Vl issingen (Zeeland); 

16 
Salenussa, Selvianus, geboren te Soerabaja (Indonesië) 9 september 

1950, wonende te Tiel (Gelderland); 
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17 
Tan, Tjiauw Giok Nio (Josephina Maria), geboren te Jogjakarta (Indonesië) 

16 maart 1957, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat ver-
zoeksters voornamen worden vastgesteld als «Josephina Maria Tjiauw Giok 
Nio»; 

18 
Tandio, Megawanti, geboren te Soerabaja (Indonesië) 16 maart 1956, wo-

nende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam 
van verzoekster wordt gewijzigd in «Tan» en haar voornaam in «So Bie»; 

19 
Widosuwito, Tajawaradanastri, geboren te Jakarta (Indonesië) 16 juni 

1951, wonende te Amstelveen (Noord-Holland); 

20 
Yoslinow, Amy Irnawati, geboren te Soerabaja (Indonesië) 27 juli 1951, 

wonende te Amsterdam (Noord-Holland). 

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 Minister van Justitie, 
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