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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 to t na-
tural isatie van Widianta Ad j iw ibawa en 20 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 heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 27 augustus 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wi j Beatrix, bij de grat ie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 Ad j iw ibawa, Widianta en 20 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 
Adj iw ibawa, Widianta, geboren te Tj irebon (Indonesië) 24 mei 1951, wo -

nende te Delft (Zuid-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam word t 
gewi jz igd in «Ong» en zijn voornaam in «Peng Sien»; 

2 
Ami rudd in , Burhan, geboren te Makassar (Indonesië) 15 april 1958, wo -

nende te Leiden (Zuid-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam word t 
gewi jz igd in «Ong» en zijn voornaam in «Liang Han»; 
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3 
Dharmawan, Elisabeth, geboren te Jakarta (Indonesië) 10 oktober 1951, 

wonende te Rijswijk (Zuid-Holland), met bepaling dat haar geslachtsnaam 
wordt gewijzigd in «Gouw» en haar voornaam in «Elizabeth Tina Dharma-
wan»; 

4 
Eman, Jules, geboren te Jakarta (Indonesië) 17 juni 1953, wonende te 

Nieuwegein (Utrecht); 

5 
Kadmairubun, Paulus Felix, geboren te Mill en Sint Hubert (Noord-Bra-

bant) 11 juni 1952, wonende te's-Hertogenbosch (Noord-Brabant); 

6 
Klokke, Elisabeth Christin, geboren te Jakarta (Indonesië) 15 maart 1956, 

wonende te Dieren, gemeente Rheden (Gelderland); 

7 
Latul, Junias, geboren te Tarakan (Indonesië) 25 juni 1950, wonende te Nij-

verdal, gemeente Hellendoorn (Overijssel); 

8 
Parihala, Anganita Rachel, geboren te Vught (Noord-Brabant) 25 augustus 

1952, echtgenote van Latul, Junias; 

9 
Mantiri, Ronald Charles, geboren te Westerbork (Drenthe) 14 juli 1953, wo-

nende te Almelo (Overijssel); 

10 
Manuputty, Leonard Daantje, geboren te Voorst (Gelderland) 19 novem-

ber 1954, wonende te Twello, gemeente Voorst (Gelderland); 

11 
Matelessy, Martha Efrosina Vonny, geboren te Vught (Noord-Brabant) 29 

januari 1953, wonende te Almelo (Overijssel), met bepaling dat de spelling 
van haar geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Matulessy»; 

12 
Matulessy, Hobertina, geboren te Vught (Noord-Brabant) 26 september 

1953, wonende te Vught (Noord-Brabant); 

13 
Nasarany, Francina Anthonia, geboren te Duivendijke, gemeente Midden-

schouwen (Zeeland) 24 februari 1952, wonende te Waalwijk (Noord-Bra-
bant); 

14 
Nassarany, Octovina Elizabeth, geboren te Aardenburg, gemeente Oost-

burg (Zeeland) 21 oktober 1953, wonende te Waalwijk (Noord-Brabant), met 
bepaling dat de spelling van haar geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Na-
sarany»; 

15 
Nihin, Ronald Lodewijk Coenraad, geboren te Jakarta (Indonesië) 17 no-

vember 1950, wonende te Leiden (Zuid-Holland); 

16 
Parera, Elkiopas Cornelis, geboren te Westerbork (Drenthe) 15 oktober 

1954, wonende te Bovensmilde, gemeente Smilde (Drenthe); 
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17 
Patty, Johannis Matheos, geboren te Lawang (Indonesië) 3 maart 1950, 

wonende te Vaassen, gemeente Epe (Gelderland); 

18 
Sukiman, Janti, geboren te Jakarta (Indonesië) 9 oktober 1950, wonende 

te Nijmegen (Gelderland), met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt ge-
wijzigd in «Lim» en haar voornaam in «Lioe Lan»; 

19 
Telussa, Ketsia, geboren te Malang (Indonesië) 3 november 1950, wonen-

de te Assen (Drenthe); 

20 
Teterissa, Louisa Jacoba, geboren te Steenwijkerwold, gemeente Steen-

wijk (Overijssel) 13 maart 1953, wonende te Leeuwarden (Friesland); 

21 
Teterissa, Suzana, geboren te Malang (Indonesië) 22 december 1950, wo-

nende te Nijverdal, gemeente Hellendoorn (Overijssel). 

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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