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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
turalisatie van Maria Antonina Ascenpao Almeida en 24 anderen. 

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 20 juli 1978 Juliana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturali-

satie van Almeida, Maria Antonina Ascenpao en 24 anderen, waartoe aan 
Ons verzoek is gedaan, met overlegging, 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 Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan: 

1 
Almeida, Maria Antonina Ascenpao, geboren te Ribeira Grande (Kaapver-

dië) 10 mei 1934, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), echtgenote van da 
Cruz, Manuel Joao, met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster, 
voor zoveel nodig, wordt vastgesteld als «Almeida» en haar voornamen als 
«Maria Antonina»; 
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2 
Almeida Ferreira Santos, Maria Helena, geboren te Sao Vicente (Kaapver-

dië) 9 september 1960, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 

3 
da Cruz, Vargas Manuel, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 24 januari 

1970, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 

4 
Bujoczek, Henryk, geboren te Lubliniec (Polen) 13 januari 1924, wonende 

te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam (Zuid-Holland); 

5 
da Conceicao Fösco, Alberto Eduardo, geboren te Lissabon (Portugal) 

31 december 1948, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), met bepaling dat 
de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Fosco»; 

6 
Gomes, Satiro Nascimento, geboren te Ribeira Grande (Kaapverdië) 12 ja-

nuari 1932, wonende te Nieuwerkerk, gemeente Duiveland (Zeeland), met 
bepaling dat de spelling van verzoekers eerste voornaam wordt vastgesteld 
als «Satiro» en dat de geslachtsnaam van verzoekers minderjarige kinderen 
«Valentina» en «Domingos» wordt gewijzigd van «Rocha Gomes» in «Go-
mes»; 

7 
Haidar, geboren te Jakarta (Indonesië) 12 april 1958, wonende te Amster-

dam (Noord-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam wordt vastge-
steld als «Usup» en zijn voornaam als «Heider»; 

8 
Harnesk, Ann-Gret Inga Mari, geboren te Gotenburg (Zweden) 15 novem-

ber 1925, wonende te Vianen (Zuid-Holland); 

9 
Kohen Ben-Zour, ltshac, geboren te Jaffa (Israël) 26 juli 1951, wonende te 

Marum (Groningen), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker 
wordt gewijzigd in «Ben-Zour»; 

10 
Kotecha, Manilal, geboren te Bowa (Oeganda) 20 maart 1939, wonende te 

Arnhem (Gelderland); 

11 
Lagios, Konstantinos, geboren te Kalamata (Griekenland) 12 januari 1948, 

wonende te Schiedam (Zuid-Holland); 

12 
Magni, Giuseppe, geboren te Milaan (Italië) 18 augustus 1935, wonende te 

Schiedam (Zuid-Holland); 

13 
Malinaric, Ivo Ryko Joseph, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 

21 februari 1970, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

14 
Mannke, Dieter Hermann, geboren te Hamburg (Bondsrepubliek Duits-

land) 6 november 1941, wonende te Klaaswaal (Zuid-Holland); 

Tweede Kamer, zitting 1977-1978,15 109, nrs. 1-4 2 



15 
Mel ik idis, Georgios, geboren te Rodopol is (Griekenland) 17 apri l 1937, wo-

nende te Amste rdam (Noord-Hol land); 

16 
Mesicek, Anna Maria Hubert ina, geboren te Eygelshoven (Limburg) 5 ja -

nuari 1911, wonende te Schaesberg (L imburg) ; 

17 
Mparis, Pavlos, geboren te Paleokastro (Griekenland) 3 december 1939, 

wonende te Amste rdam (Noord-Hol land), met bepal ing dat de geslachts-
naam van verzoeker word t gewi jz igd in «Baris»; 

18 
Munda, Christ ine, geboren te Leoben-Neudorf (Oostenrijk) 23 mei 1918, 

wonende te Eygelshoven (L imburg); 

19 
Pang, Hok Hing, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk) 29 november 

1935, wonende te Rotterdam (Zuid-Hol land); 

20 
Yuen, Fung Ho, geboren te Loofoo (China) 26 november 1937, echtgenote 

van Pang, Hok Hing; 

21 
Ramos, Daniel Semeao, geboren te Ribeira Grande (Kaapverdië) 21 jul i 

1940, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Hol land), met bepal ing dat de spel-
l ing van verzoekers tweede voornaam word t vastgesteld als «Semeao» en 
dat de geslachtsnaam van zijn minder jar ige kinderen word t gewi jz igd van 
«Oliveira Ramos» in «Ramos»; 

22 
Ramos de Oliveira, Maria Dionizia, geboren te Ribeira Grande (Kaapver-

dië) 10 juni 1949, echtgenote van Ramos, Daniel Semeao, met bepal ing dat 
de geslachtsnaam van verzoekster word t gewi jz igd in «Oliveira» en dat de 
spel l ing van haar tweede voornaam word t vastgesteld als «Dionizia»; 

23 
Seger, Adol f Georg Gerard, geboren te Offenbach a/M (Bondsrepubl iek 

Duitsland) 5 jul i 1950, wonende te Gouda (Zuid-Hol land); 

24 
Tejani, Sheral i , geboren te Jafarabad (India) 20 mei 1929, wonende te AI -

melo (Overijssel); 

25 
Sayani, Sherbanu, geboren te Jafarabad (India) 1 februari 1936, echtgeno-

te van Tejani , Sheral i . 
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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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