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Naturalisatie van Hasan, Lisa Adriana en 21 anderen 

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 Lisa Adr iana Hasan en 21 anderen. 

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

En h iermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

's-Gravenhage, 15 december 1981 Beatrix 

ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zul len zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweg ing genomen hebben, dat er aanleiding is tot natural i-

satie van Hasan, Lisa Adr iana en 21 anderen, waar toe aan Ons verzoek is ge-
daan, met over legg ing, 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 Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedv inden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Neder landerschap word t bij deze ver leend aan: 

1 
Hasan, Lisa Adr iana, geboren te Jakarta (Indonesië) 14 augustus 1954, w o -

nende te Amste rdam (Noord-Hol land); 

2 
Judo, Maria Virginia Shinta Devi, geboren te Tegal (Indonesië) 21 apri l 

1950, wonende te Amste rdam (Noord-Hol land); 
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3 
Latupeirissa, Frans Astur ias, geboren a/b SS «Asturias» 26 april 1951, wo-

nende te Geleen (L imburg) ; 

4 
Lewerissa, Freddy, geboren te Tiel (Gelderland) 1 jun i 1951, wonende te 

Kr impen aan den IJssel (Zuid-Hol land); 

5 
Hattu, Helena Elsina, geboren te Semarang (Indonesië) 1 september 1950, 

echtgenote van Lewerissa, Freddy; 

6 
van Maanen, Adr iana Vivialanta, geboren te Jakarta (Indonesië) 6 novem-

ber 1954, wonende te Amste rdam (Noord-Hol land); 

7 
Manuput ty , Marth inus, geboren te Vught (Noord-Brabant) 25 maart 1953, 

wonende te Vught (Noord-Brabant) ; 

8 
Metiary, Louissa, geboren te Westerbork (Drenthe) 23 april 1954, wonende 

te Bovensmi lde, gemeente Smi lde (Drenthe); 

9 
Patt iapon, Jozef Mar th in , geboren te Fochteloo, gemeente Ooststel l ing-

werf (Friesland) 13 augustus 1952, wonende te Oosterwolde, gemeente 
Ooststel l ingwerf (Friesland); 

10 
Pattisina, Johannes Abraham Henry, geboren te Tj imahi (Indonesië) 27 ju -

ni 1950, wonende te Barneveld (Gelderland); 

11 
Pattiwael, August inus, geboren te Westerbork (Drenthe) 13 maart 1954, 

wonende te Assen (Drenthe); 

12 
Rais, Yamin, geboren te Jakarta (Indonesië) 9 augustus 1956, wonende te 

Groningen (Groningen), met bepal ing dat zijn voornaam word t gewijzigd in 
«James»; 

13 
Renjaan, Wi l lehad, geboren te Westerbork (Drenthe) 7 jul i 1953, wonende 

te Amstelveen (Noord-Hol land); 

14 
Sapulette, Ferdinand Mathi js, geboren te Westerbork (Drenthe) 14 sep-

tember 1951, wonende te Wierden (Overijssel); 

15 
Tuparia, Wi lmient je , geboren te Westerbork (Drenthe) 23 februari 1953, 

echtgenote van Sapulette, Ferdinand Mathi js; 

16 
Slamet, T imur Wid jo jo , geboren te Amsterdam (Noord-Hol land) 12 augus-

tus 1954, wonende te Gouda (Zuid-Holland); 

17 
Sophia Lilian Suandika, geboren te Semarang (Indonesië) 22 februari 

1979, wonende te Barendrecht (Zuid-Holland), met bepal ing dat haar ge-
slachtsnaam word t vastgesteld als «Tan» en haar voornamen als «Sophia Li-
l ian»; 
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18 
Souhoka, Josina, geboren te Castr icum (Noord-Hol land) 29 januar i 1953, 

wonende te Geleen (L imburg) ; 

19 
Supusepa, Joseph, geboren te A m b o n (Indonesië) 12 apri l 1950, wonende 

te A lmelo (Overi jssel); 

20 
Tersemas, Hendrik Jul ius, geboren te Sit tard (L imburg) 23 januar i 1955, 

wonende te Geleen (L imburg) ; 

21 
Tj i t rosoebono, Yvonne Lestari, geboren te Semerang (Indonesië) 21 jun i 

1957, wonende te Amste rdam (Noord-Hol land), met bepal ing dat haar ge-
slachtsnaam word t vastgesteld als «Tj i t rosoebono» en haar voo rnamen als 
«Yvonne Lestari»; 

22 
Uktolseja, Octovina Maria, geboren te Westerbork (Drenthe) 18 oktober 

1953, wonende te Smi lde (Drenthe). 

Artikel 2 

Deze wet treedt 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 ministeriële depar tementen, autor i te i ten, col leges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 
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