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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wi j bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
turalisatie van Johannes Antoon Frederik Abelshausen en 26 anderen. 

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

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heil ige bescherming. 

Lage Vuursche, 11 november 1980 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

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

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

satie van Abelshausen, Johannes Antoon Frederik en 26 anderen, waartoe 
aan Ons verzoek is gedaan, met over legging, voor zoveel nodig, van de be-
wijsstukken 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 verleend aan: 

1 
Abelshausen, Johannes Antoon Frederik, geboren te Roosendaal en Nis-

pen (Noord-Brabant) 18oktober 1956, wonende te Roosendaal en Nispen 
(Noord-Brabant); 

2 
Anwar Husaen, geboren te Jakarta (Indonesië) 8 december 1955, wonende 

te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam word t 
vastgesteld als «Karim» en zijn voornamen als «Anwar Hussein»; 
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3 
Balios, Athanasios, geboren te Valtokopion (Griekenland) 19 oktober 1956, 

wonende te Ni jmegen (Gelderland), met bepal ing dat, voor zoveel nod ig , 
zijn geslachtsnaam word t vastgesteld als «Ballios» en de spell ing van zijn 
voornaam word t vastgesteld als «Athanasios»; 

4 
Benatar, David, geboren te Tanger (Marokko) 31 januari 1951, wonende te 

Poortugaal (Zuid-Hol land); 

5 
Chan, Ah Sin, geboren te Kwantung (China) 3 januari 1913, wonende te 

Amsterdam (Noord-Hol land); 

6 
Chan, Keung, geboren te Po-On (China) 29 november 1947, wonende te 

Alphen aan den Rijn (Zuid-Hol land); 

7 
Lai, Ngan Y ing, geboren te Po-On (China) 8 februar i 1952, echtgenote van 

Chan, Keung; 

8 
Erdmann, Jacobus Ludwig , geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 

31 augustus 1910, wonende te Amsterdam (Noord-Hol land); 

9 
Krasinska, Maria Veronika, geboren te Kensington (Groot-Brittannië) 14 ja-

nuari 1950, w o n e n d e t e Amsterdam (Noord-Hol land), met bepaling dat haar 
geslachtsnaam word t gewi jz igd in «Krasinski» en haar tweede voornaam in 
«Weronika»; 

10 
Lam, Moon Fook, geboren te Po-On (China) 27 april 1947, wonende te Rot-

terdam (Zuid-Hol land); 

11 
Wong , Kam Fung, geboren te Po-On (China) 1 maart 1951, echtgenote van 

Lam, Moon Fook; 

12 
Llave Short, Amandi ta , ook bekend als Amandi ta L. Short en als Short, 

Amandi ta Llave, geboren te Manil la (Phil ippijnen) 6 mei 1944, wonende te 
Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant), met bepal ing dat haar geslachts-
naam word t vastgesteld als «Short» en haar voornaam als «Amandi ta»; 

13 
Short Valbuena, Anthony George, ook bekend onder de geslachtsnaam 

Valbuena Short, geboren te Pasay City (Phil ippijnen) 28 mei 1969, wonende 
te Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant), met bepal ing dat zijn geslachts-
naam word t gewi jz igd in «Short»; 

14 
Valbuena, Nino Roberto, ook bekend onder de geslachtsnaam Valbuena 

Short, geboren te Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant) 2 januari 1978, 
wonende te Roosendaal en Nispen (Noord-Brabant), met bepaling dat zijn 
geslachtsnaam wordt gewi jz igd in «Short» en de spel l ing van zijn eerste 
voornaam word t vastgesteld als «Nino»; 

15 
Mahabir, Boedhram, geboren in het district Beneden Sur iname (Surina-

me) 4 maart 1920, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Hol land); 
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16 
Moerlie, Taramatie, geboren in het district Beneden Saramacca (Surina-

me) 8 september 1924, echtgenote van Mahabir, Boedhram; 

17 
Marrucho Bacêlo, David, geboren te Matosinhos (Portugal) 6 november 

1952, wonende te Druten (Gelderland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam 
wordt gewijzigd in «Marrucho»; 

18 
Naraghi, Manouchehr, geboren te Teheran (Iran) 20 mei 1939, wonende te 

Amsterdam (Noord-Holland); 

19 
Racz, Dezö József, geboren te Boedapest (Hongarije) 27 januari 1941, wo-

nende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van zijn 
geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Racs» en die van zijn tweede voor-
naam als «Jozsef»; 

20 
Singh, Naresh Vidyanauth, geboren te Paramaribo (Suriname) 1 novem-

ber 1961, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

21 
Sramek, Karel, geboren te Röhrsdorf, thans Svor (Tsjechoslowakije) 5 de-

cember 1933, wonende te Hilversum (Noord-Holland); 

22 
Jefabkova, Dagmar, geboren te Jevany (Tsjechoslowakije) 19 december 

1941, echtgenote van Sramek, Karel; 

23 
Stempyn, Jozef, geboren te Maly Garzec (Polen) 9 juni 1925, wonende te 

Arnhem (Gelderland), met bepaling dat de spelling van zijn voornaam wordt 
vastgesteld als «Jozef»; 

24 
Tsai, Shyh Yong, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 5 december 

1951, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

25 
Wiegers, Walter Willi Hermann, geboren te Hamburg (Bondsrepubliek 

Duitsland) 11 december 1939, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met 
bepaling dat de voornamen worden gewijzigd in «Wilma»; 

26 
Yeung, Ping Fai, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 14 februari 

1953, wonende te Eindhoven (Noord-Brabant); 

27 
Chin, Nan Fong, geboren te Perak (Maleisië) 26 februari 1953, echtgenote 

van Yeung, Ping Fai. 

Artikel 2 

In de wet van 25 juni 1980, Stb. 343, houdende naturalisatie van D'Adama, 
Michele en 21 anderen, wordt in artikel 1, onder 19, de geslachtsnaam van 
de minderjarige dochter Tatiana gewijzigd in «Velitchkov». 
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Artikel 3 

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 Staatssecretaris van Justitie, 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16478, nrs. 1-4 4 


