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Naturalisatie van Alatas, Syed Zulfikar en 19 anderen 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een on twerp van Wet tot 
naturalisatie van Syed Zulf ikar Alatas en 19 anderen. 

De toel ichtende memor ie (en bij lage), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

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

's-Gravenhage, 18 januar i 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wi j Beatrix, bi j de grat ie Gods, Koningin der Neder landen, 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 overweg ing genomen hebben, dat er aanleiding is tot 

naturalisatie van Alatas, Syed Zulfikar en 19 anderen, die aan Ons verzoek 
daartoe hebben 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 overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j 
goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap word t bij deze ver leend aan: 

1 
Alatas, Syed Zulf ikar, geboren te Amste rdam (Noord-Hol land) 27 februar i 

1953, wonende te Utrecht (Utrecht); 

2 
Effruan, Francina Elisabeth, geboren te Westerbork (Drenthe) 13 februar i 

1954, wonende te Bovensmi lde, gemeente Smi lde (Drenthe); 

3 
Hahuri j , Wi l lem Jozef, geboren te Vught (Noord-Brabant) 17 augustus 

1955, wonende te Wierden (Overijssel); 
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4 
Hoedt, Eduard Edward, geboren te Jakarta (Indonesië) 16 december 

1952, wonende te Ams te rdam (Noord-Hol land); 

5 
Huwaë, Jacob, geboren te Westerbork (Drenthe) 30 oktober 1954, 

wonende te Assen (Drenthe); 

6 
L iem, Ing Lay, geboren te Jakarta (Indonesië) 8 juni 1952, wonende te 

Rijswijk (Zuid-Hol land); 

7 
van Maanen, Raymond Anthony , geboren te Jakarta (Indonesië) 6 januari 

1959, wonende te Ams te rdam (Noord-Hol land); 

8 
Meijer, Bernardus Jacobus Marinus, geboren te Jakarta (Indonesië) 20 

mei 1953, wonende te Monn ickendam (Noord-Hol land); 

9 
Myrna Kusuma Dewi, geboren te Jakarta (Indonesië) 2 september 1959, 

wonende te Rijswijk (Zuid-Hol land), met bepal ing dat haar geslachtsnaam 
word t vastgesteld als «Ar ismoenandar» en haar voornamen als «Myrna 
Kusuma Dewi»; 

10 
Nanuru, Jacob, geboren te Finsterwolde (Groningen) 17 februari 1954, 

wonende te Leeuwarden (Friesland); 

11 
Nussy, Mahari ta Wi lhe lmina , geboren te Djambi (Indonesië) 25 februari 

1950, wonende te Sit tard (L imburg), met bepal ing dat haar voornamen 
worden gewijzigd in «Wi lhe lmina Margr i tha»; 

12 
Pattipeilohy, Christoffel Frederik, geboren te Sittard (Limburg) 7 jul i 1956, 

wonende te Maastr icht (L imburg) ; 

13 
Pattisina, Jopy Jacob Matheus, geboren te Enschede (Overijssel) 15 okto-

ber 1953, wonende te Groningen (Groningen); 

14 
Risamasu, Augusba Ferdinanda, geboren te Soerabaja (Indonesië) 18 no-

vember 1950, wonende te Opheusden, gemeente Kesteren (Gelderland); 

15 
Setubun, Linus Petrus, geboren te Ommen (Overijssel) 23 september 

1953, wonende te Oss (Noord-Brabant) ; 

16 
Siaila, Ruddie Max, geboren te Tiel (Gelderland) 8 februari 1952, wonende 

te Delfzijl (Groningen); 

17 
Si tuni , Melania, geboren te Tj i rebon (Indonesië) 5 maart 1956, wonende 

te Sittard (Limburg), met bepal ing dat haar geslachtsnaam word t gewi jz igd 
in «The» en haar voornaam in «Siu Kiem»; 

18 
Suri latu, Markus Gerrit, geboren te Steenwi jkerwold, gemeente Steenwijk 

(Overijssel) 29 juni 1952, wonende te Barneveld (Gelderland); 
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19 
Tahapary, Jordan Johannes, geboren te Westerbork (Drenthe) 29 novem-

ber 1952, wonende te Breda (Noord-Brabant) ; 

20 
Ti t iheru, Johannes Johan, geboren te Ochten, gemeente Echteld (Gelder-

land) 24 september 1953, wonende te Leerdam (Zuid-Hol land). 

Artikel 2 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na die van haar 
afkondig ing. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal w o r d e n geplaatst, en 
dat alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, col leges en ambtenaren, 
w ie zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Just i t ie, 
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