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Nr. 1 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 Friedrich Ludwig Beckschebe en 24 anderen. 

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

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

Soestdijk, 13 oktober 1978 Jul iana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Jul iana, bij de gratie Gods, Koning in der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

A l 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 natura-

lisatie van Beckschebe, Friedrich Ludwig en 24 anderen, waar toe aan Ons 
verzoek is gedaan, met over legging, voor zoveel nod ig , van de bewi jsstukken 
bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezeten-
schap (Stb. 1892, 268); 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen over leg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wi j goedv inden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap word t bij deze ver leend aan: 

1 
Beckschebe, Friedrich Ludwig, geboren te Rotterdam (Zuid-Holland) 10 

november 1916, wonende te Rotterdam (Zuid-Hol land); 

2 
Beinowitz, Eva, geboren te Berl i jn, 25 november 1928, wonende te A m -

sterdam (Noord-Hol land); 
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3 
Cermakyan, Agisabet, geboren te Istanboel (Turkije) in 1895, wonende te 

Amsterdam (Noord-Holland), weduwe van Peksariyan, Artin; 

4 
Delfosse, Jacques Jean Joseph Corneille, geboren te Herstal (België) 26 

november 1936, wonende te Rijswijk (Zuid-Holland); 

5 
Faka, Kazimiera Bozena, geboren te Kotlow (Polen) 7 november 1943, wo-

nende te Eindhoven (Noord-Brabant); 

6 
Uniat, Anna Ma/gorzata, geboren te Walbrzych (Polen) 9 juni 1967, wonen-

de te Eindhoven (Noord-Brabant), met bepaling dat de spelling van haar 
tweede voornaam wordt vastgesteld als «Malgorzata»; 

7 
Gama Paulino, Deolinda do Nascimento, geboren te Pinhel (Portugal) 24 

april 1937, wonende te Bergen op Zoom (Noord-Brabant) met bepaling dat 
de geslachtsnaam van verzoekster wo;dt gewijzigd in «Paulino»; 

8 
Gama Barraco, Rudy Martin, geboren te Bergen op Zoom (Noord-Brabant) 

15 november 1977, wonende te Bergen op Zoom (Noord-Brabant), met be-
paling dat zijn geslachtsnaam wordt gewijzigd in «de Vries»; 

9 
Hill, Marjorie, geboren te Stafford (Groot-Brittannië) 15 april 1924, wonen-

de te Amsterdam (Noord-Holland); 

10 
Ismail, Patrick, geboren te Aden, 15 mei 1950, wonende te Amsterdam 

(Noord-Holland); 

11 
Kereki, Marjon Margaretha, geboren te Montreal (Canada) 1 maart 1966, 

wonende te Lelystad (Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders); 

12 
Kucera, Ctirad, geboren te Litovel (Tsjechoslowakije) 16 januari 1931, wo-

nende te Winschoten (Groningen), met bepaling dat de spelling van verzoe-
kers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Kucera», zijn voornaam wordt 
gewijzigd in «Radek» en de geslachtsnaam van zijn minderjarige dochter 
wordt gewijzigd van «Kucerova» in «Kucera»; 

13 
Votavova, Hildegarda, geboren te Hrotovice (Tsjechoslowakije) 22 januari 

1932, echtgenote van KuCera, Ctirad, met bepaling dat de spelling van ver-
zoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Votavova»; 

14 
Lückger, Wilhelm, geboren te Keulen-Ehrenfeld (Bondsrepubliek Duits-

land) 17 juli 1942, wonende te Mierlo (Noord-Brabant); 

15 
Man, Moon Tong, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 13 juli 1948, 

wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 
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16 
Mateljic, Niko, geboren te Strepci, Brcko (Joegoslavië) 22 juli 1945, wo-

nende te Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling 
van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Mateljic»; 

17 
Sinanovic, Hanifa, geboren te Gradacac (Joegoslavië) 3 oktober 1948, 

echtgenote van Mateljic', Niko, met bepaling dat de spelling van verzoeksters 
geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Sinanovic»; 

18 
Medas, Raffaele, geboren te Donori (Italië) 14 mei 1951, wonende te Ensche-

de (Overijssel); 

19 
Nelen, Leo Jacobus Maria, geboren te Essen (België) 18 februari 1950, wo-

nende te Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant); 

20 
Ng, Wing Kuen, geboren te Po-On (China) 6 februari 1940, wonende te 

Amstelveen (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van ver-
zoeker wordt gewijzigd in «Wu»; 

21 
Wong, Florie, geboren te Calcutta (India) 5 maart 1947, echtgenote van Ng, 

Wing Kuen; 

22 
Panico, Angelo, geboren te Acerno (Italië) 11 september 1941, wonende te 

Nijmegen (Gelderland); 

23 
Savy, Nichol Peter, geboren op Mahe (Seychelles) 24 april 1942, wonende 

te Nijmegen (Gelderland); 

24 
Smid, Jiri, geboren te Rychnov nad Kneznou (Tsjechoslowakije) 17 de-

cember 1942, wonende te Leiden (Zuid-Holland), met bepaling dat de spel-
ling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Smid» en die van 
zijn voornaam als «Jiri»; 

25 
Zebeloon, Nuria, geboren te Basrah (Irak) 1 juli 1935, wonende te Am-

sterdam (Noord-Holland), met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachts-
naam van verzoekster wordt vastgesteld als «Zebeloon» en haar voornaam 
als «Nuria». 

Artikel 2 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkon-
diging. 
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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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