
N° . 5. X L V I I E J A A R G A N G . M E I 1929. 

Officieele mededeelingen betreffende 
naamsveranderingen. 

In de Nederlandsche Staatscourant z\jn in den loop 
der niaand A p r i l gepubliceerd de navolgende hier le 
lande gedane v e r z o e k e n om naamsverandering: 

t . VftD Louis Anlonie van den Berg, te Utrpeht, teneinde 
voortaan den geslachtsnaam Lamnison van den Berg 
te dragen ; 

2. van Omer Jansen, te Sneek, teneinde voortaan den 
geslachtsnaam rau der Horst Jansen te dragen; 

'•i. van ./. Brugman en ('. Bakker, echtelieden te A m 
sterdam, teu behoeve van de minderjarige Dorothy 
A/aint Walton, teneinde voortaan den geslachtsnaam 
Brugman Walton te dragen; 

4. van Coenraad Tjodewijk Boer, l* , e -Iuitenant der gre
nadiers, directeur der Koninkli jke Mi l i ta ire Kapel, te 
's-Gravenhage, zoo voor zich als voor /.(jue minder
jarige wettige nakomelingen, teu einde voortaan den 
geslachtsnaam Wal ther Boer te dragen : 

5. van Frans Willem Meijer, te Amersfoort, tot het ver
anderen van diens geslachtsnaam Meijer in dien van 
Voorhnan; 

0. van Anna Maria (Jerhardina Venlerink en Hendrik Johan
nes Bos, echtelieden, te Hengelo ( O ) , ten behoeve van 
den minderjarige Wilhelmus Christiaan Venlerink. tot 
het veranderen van diens geslachtsnaam Venlerink in 
dien van Ros; 

7. van Klimar Pinto, D'Muitenant der militaire admini- j 
stratie, te 's-Gravenhage, tot toevoeging aan zijn ge-
slauhtsnaum van den naam Stein, zoodat zyn geslachts
naam wordt Stein Pinto; 

8. van Wiebc Wei'lema, arbeider, en zijne echtgenoote Dina 
Posthumus, te Nieuwolda, om den geslachtsnaam van 
den minderjarigen Willem Posthumus te veranderen in 
WUlem Weidema; 

9. van Karei Johannes Karseboom, te Haarlem, ten be- | 
hoeve van de minderjarige Petronella Jansen, om den 
geslachtsnaam Jansen van genoemde minderjarige te J 
veranderen in den naam Karseboom: 

10. van Jacobus Adrianus van Delden en Anna BerenJina \ 
Heimig, te Amsterdam, ten behoeve van de minder
jarige Sucanna Delfos, ten einde voortaan den geslachts
naam Delfos ran Delden te dragen : 

11. van i r . Herman Jacob Mathlener Loderus en Sarah Johan
na Muller, echtelieden, te Rotterdam, voogd en toeziend 
voogdes van de minderjarige Daphne Laicton. ten einde 
voortaan den geslachtsnaam Laicton Mathlener Loderus 
te dragen; 

12. van Thiodore Alphonse Van JeBerg, wonende te Oost-
Kysden, tot het veranderen van zijn geslachtsnaam 
Van deBerg in dien van van de Berg: 

13. van Cornelis Sneeuu; te Amsterdam, ten behoeve van | 
/.yn pupil Hendrika Cornelia van Offerden, rot het 
veranderen van haar geslachtsnaam ran Offerden in 
dien van Sneeuw; 

14. van Rodolphe Girard Alphonse Kleyn, te 's-Gravenhage. 
voor zich en zijne minderjarige wettige nakomelingen, | 
ten einde voortaan den geslachtsnaam Le Congé Kleyn 
te dragen ; 

15. van J . de Jong, te Leeuwarden, ten behoeve van den 
minderjarigen Prils Alhert Heeren. ten einde voortaan 
den geslachtsnaam Heeren de Jong te dragen. 

Aan den G o u v e r n e u r - G e n e r a a l van Neder landsch-
Iml ic hebben v e r z o c h t : 

1. Piet Piculima te Magelang, om aan zijne echtgenoote 

Christina te vergunnen den geslachtsnaam Christina 
aan te nemen : 

2. Gilbertus Daldia, te Malang, om hem te vergunnen 
den geslachtsnaam van Woesik aan te nemen ; 

3. (>'. H. Meijer, te Bandoeng, om zijnen minderjarigen 
pleegzoon Gerrit Hendrik te vergunnen den geslachts
naam Meijer aan te nemen: 

1. / / . Waterloo, te Weltevreden, om zijnen minderjarigen 
pleegzoon Jan Barre te vergunnen zich voortaan te 
noemen en te schrijven Jan Waterloo Barre ; 

5, Man IIS Frans Pattijapon, te Magelang. om aan zijne 
echtgenoote Eugentina Josephina Patlijsama te vergun
nen den geslachtsnaam Pattijsame.') aan te nemen: 

i i . Mas Bel, te Bandoeng, om hem te vergunnen den 
geslachtsnaam Bel aan te nemen. 

HÜK-B. van 5 Maart 11)20, n» 47, is t o e g e s t e m d dat: 
1. Wilhelm Paul de Freese, geboren te Amsterdam 12 

Februari 1909, en Susanne Hermine Catharina de 
Freese, geboren te Amsterdam 28 September 1900, 
hun geslachtsnaam veranderen in dien van van Kik 
de Freese; 

2. Loberlus Jan Kits van Wateren, geboren te Hillegom 
2*5 November 1804, Loberliny Hermina Wühelmina 
van Waveren, geboren te Amsterdam I Mei 1900, 
Tom van Waveren, geboren te Amsterdam 27 A p r i l 
1902. en diens minderjarige wettige nakomelingen, hun 
geslachtsnaam verauderen in dien van Kils van Waveren; 

3. Herman Theodorus Greidanus, geboren te Amsterdam 
1'i . luni 1895. en diens minderjarige wettige nakome
lingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van van 
Wimersma Greidanus: 

4. Martha Henriette Marguerite Dingler, geboren te Knsival 
(België) 10 J u l i 1908, haar geslachtsnaam verandere 
in dien van Dingler ten Cale: 

5. Willem Catharinus Janzen, geboren te KM en Opjjnen 
21 October 1899, en diens minderjarige wettige na
komelingen, den geslachtsnaam veranderen in dien van 
Krijgers .Tarnen. 

BQ K. B. van25 Maart 1929, n 9 33, is t o e g e s t e m d dat : 
1. Herman de Vries, geboren te Doetinchem 22 Septem

ber 192", zijn geslachtsnaam verandere in dien van 
Bevelman de Vries: 

2. Josse Henri Hindriks zich noemende en schrijvende 
Kddis, geboren te Dordrecht 13 December 1900, en 
diens minderjarige wettige nakomelingen, den geslachts
naam veranderen in dien van Eddes; 

3. Dorothy May Parsons, geboren in Kngeland 25 Mei 
1923, haar geslachtsnaam verandere in dien van 
Parsons ile Hoos; 

4. Paul Johan d'Artülact Brill, geboren te Batavia 29 
A p r i l 1876, en diens minderjarige wettige nakomelingen, 
den geslachtsnaam veranderen in dien van d'Artillac Brill. 

Bij B e s c h i k k i n g van 19 Maart 1929, n°. 305, heeft de 
Gouverneur van Curacao g o e d g e v o n d e n : 
aan Pedro Augustinus Esquire vergunning te verleenen 
om ztjn geslachtsnaam Esquire te veranderen in dien 
van Sint-Jago. 
By B e s c h i k k i n g van 19 Maart 1929, n°. 300, heeft de 
G o u v e r n e u r van Curacao goedgevonden : 
aan Jacobo Natividad Inesia vergunning te verleenen om zijn 
geslachtsnaam Inesia te veranderen in dien van Lenderbor. 

') Io de Xederl. Staatsct. van 16 April 1929, n\73 slaat PaiUjoama. 




