
Model 041' 1 1 7 Vragen, Questionnaire, &a@% 
Graag duidelijk laicn beantwoorden met pen of balpen 
Please wrire clearly, u i n g  a founrain-pen or a ball-po~nt 

Betrefi 

Geboren o p  

te 

']1 Hoe is uw volledige naam (in Chinese karakters) 

Whar is your ful l  name (in Chinese charac~ers) 

'&g (2%) -- 

Welke andere namen heeft u ooit gebruikt (ook bijnamen en namen 
uit uw kindertijd opgeven) 

Whar orher names have you ever used (including nicknames and 
childhood names) 

%;am%t&g (@h%/J\2E@!&) 
2 ( Waar en wanneer bent u geboren (eventueel district vermelden) 

-- 
Where and when were you born (siare disrricr where applicable) 

3 Bent u gehuwd of gehuwd geweest? Z o  ja. vermeld dan de  volledige 
naam. geboortedatum en -plaats en het volledige huidige adres van 
uw echtgenootlechtgenote 

Are you. or have you been married? If so, give rhe ful l  name, dare and 
place of birth, and ful l  presenr address of your husbandlwife P- 

&MHE : e e  ei@&% (eg). 
&&+A s.&Y&%B%B#~ - 

Wanneer en waar bent u gehuwd? Wanneer en  waardoor is uw q huwelijk ontbonden? (overlijden, echtscheiding) -- -P 

Where and when were you married? When and ho w was your marriage 
rerminated? (dearh, divorce) 

&RF-A s g&Biasi#F-.RiE~ --- - 
aRaarn ? ( ~ B B S E I R  E&%) 

P- 

7 Naam en geboortedatum van eventuele kinderen. waar verblijven zij? 

If you have any children. whar are rheir names and dates of binh? 
Where are rhey living? 

6 Welke andere verwanten bezit u? Hoe oud zijn zij en  waar wonen zij? 
Wat is hun k r a p ?  

Whar orher relaiives do you have? Whar are rheir agcs, and where do 
rhey live? Whar are rheir occupations? 

7 Welk reispapier bezi t lkzat  u? Waar, wanneer en  door wie afge- 
geven? Tot  wanneer islwas het geldig? Wie beril het reispapier thans.? 
Hoe kwam het in zijn bezit? 

Whar sorr of rravel document doldid youpossess? Where, when and by 
whom was ir issued? When doesldid irs vaiidity expire? Who is ai -- 
present in possession of ir? How did ir come to be in fhai person's 
possession? 

l 
FJBí%RR?52EfiBW? # % & 2 8 M .  - 
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A B @  q#arnug~i 2 

- - - - - . - - - . . -- - - -. - - -- -- - - -- -- - - - - - - - - - - 
Staatsuitgeven] Bestelnummer 100 55 l 

- I 
d 



- 2 - Model D 41' 

8 Hoe is uw schoolopleiding geweest? Welk vak hebt u geleerd? Welke 
betrekkingen hebt u gehad. voordat u naar Europa kwam? 

Whar sorr of educnrion did you receive? Whar rrade did you learn? 
Whar lobs did you hove before ,sou came ro Europe? 

9 Hebt u een militaire of politieke opleiding gehad? Geef details. Bent 
u lid van een organisatie (geweest)? 

Have you received rnilirary orpoliricol rraining? Give derails Are you. 
or  have you been. a member of any organizaiion? 

10 Noem de plaatsen. waar u seden geboorte hebt gewoond Van 
wanneer tot wanneer verbleef u in elke plaats? Wat deed u daar? Wat 
was de  reden van venrek? 

Lisr rheplaces where you hare livedsince you were born. Givethedares 
of your sray in each of rhese places. Whar did gou do rhere? Why did 
you lea\'e? 

11 Wanneer. op  welke wijze en om welke reden verliet u het Verre 
Oosten? Geef volledige details over de reis naar E u r o p a  Wie hielp u 
tenslotte naar Nederland? O p  welke datum en hoe kwam u hier aan? 
O p  welke wijze kunt u aantonen of aannemelijk maken dat u sedert 
de  door u opgegeven datum uw hoofdverblijf in Nederland heeft 
(eventuele bewijsstukken overleggen) 

When, how and why did you leave rhe Far Earr? Give ful l  derails of 
your journey ro Europe. Who helped you ro come in rhe end to !he 
Nerherlands? On whar dure and how did you arrive here? Whai 
evidence have you gor thar proves orshows if 10 be likely rhar your main 
residence har been in [he Nefherlands since rhe dore you have indicared 
(submil any documenrary evidence) 

12 Vermeld hierachter naam. relatie, adres, telefoonnummer en beroep 

I van U W  sponmr(s) in Nederland 

Sraie rhe name, relaiionship, address, relephone number and 
occuparion of your sponsor(s) in rhe Nerherlands 

13 Waar woonde u sinds uw komst in Nederland? Hoe voorzag u in uw I onderhoud? 

Where hove you lived since your arrival in rhe ~Verherlands? Whai har 
been your source of livelihood? 

Plaats I Place i B g B Datum / Date / %g %,g 
p- 

Handtekening Í Signature i * ,( $ % 


