
N«. 1 L E JAARGANG JANUARI 1932 

Officieele mededeelingen 
betreffende naamsveranderingen en 

naamsaannemingen. 
In de Nederlandsche Staatscourant zgn in den loop 

der maand November van het jaar 1931 gepubliceerd de 
navolgende h i e r te l a n d e gedane v e r z o e k e n om 
naamsverandering: 

1. van W. de Koken Gerarda Paulina Kruis, echtelieden, 
te Heerlen, ten behoeve van de minderjarige Paula 
Maria (liroldi, tot het veranderen van dezer geslachts
naam Giroldi in dien van de Kok; 

2. van L. Stakenburg en P. van Luik, echtelieden, te 
's-Gravenhage. ten behoeve van den minderjarigen Her
man van Hemert. tot het voegen van den naam Sta
kenburg by diens geslachtsnaam, ten einde voortaan 
den geslachtsnaam van Hemert Stakenburg te dragen; 

3. van Johan Karei Motier, te Baarn. ten behoeve van 
de minderjarige Grada Wilhelmina Weenink, tot het 
veranderen van deu geslachtsnaam Weenink in dien 
van Motter; 

4. van Petrus Johannes Bax en Antonia Klijnhout, echte
lieden te Arnhem, en Annette Christina Klijnhout, te | 
's-Gravenhage, om den geslachtsnaam van de minder
jarige Adolphine Frederika Klijnhout, geboren te 's-Gra
venhage 2 .luni 1916, te mogen veranderen in dien 
van Bax; 

6. van Jlermanus Kesting, te Amsterdam, ten behoeve van 
zyn pupil Klazina Leusink, tot het voegen van den 
naam Kesting by haar geslachtsnaam, ten einde voortaan 
den geslachtsnaam Leusink Kesting te dragen; 

0. van Cornelis Bul, timmerman, te Hreda, ten behoeve 
van den minderjarigen Johannes Antonius Sips. tot het 
veranderen van diens geslachtsnaam .Sip.? in dien van 
Sips Hul: 

7. van Jan van der Vegt en Hendrikje Hendrika Handjes, 
echtelieden, om de geslachtsnamen Handjes van hunne 
pupillen Jan en Aaltje te veranderen in van der Vegt: 

8 . van Leendert Ligthart en Cornelia van Benthem. echte
lieden, te Rotterdam, ten behoeve van den minderjarigen 
Jacob van Asperen, tot het veranderen van diens ge
slachtsnaam van Asperen in dien van Ligthart, 

Aan den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië hebben v e r z o c h t : 

1. Markus Tuerah Pailah, te Weltevreden, om aan zyn 
echtgenoote Mariljie Karoliena te vergunnen den ge
slachtsnaam Pailah aan te nemen: 

2. Raden Sanjoto, te Koeta-Radja, om hem te vergunnen 
den geslachtsnaam Sanjoto aan te nemen: 

3. Lucas Joseph, zich noemende Lucas Joseph Latoema-
hina, te Batavia-Centrum, om aan hem en aan zgn 
minderjarige kiederen Annie Netty, Anton Pieter en 
Troelie te vergunnen den geslachtsnaam Latoemahina 
aan te nemen: 

4 R. Nothnagel. te Buitenzorg, om aan zgn minderjarige 
natourlgke kinderen Jan. Rosa en Erna te vergunnen 
den geslachtnaam Nordmann aan te nemen: 

5. Toelatk Keti, te Magelang, om aan zgn echtgenoote 
Hok Kim Tjoe te vergunnen den geslachtsnaam Uraaf-
stal aan te nemen: 

6. Rasjid Soetan Namesh, te Makassar, om hem te ver
gunnen den geslachtsnaam Soetan Kamesh aau te uemeD ; 

7. W. van den Meerakker, te Malang, om aan zgn minder
jarige pleegdochter, by den doop genaamd Adriana 
Louise, te vergunnen den geslachtnaam Van den Meer
akker aan te nemen: 

8 . Raden Mohamad Singgih, te Semarang, om hem te ver
gunnen den geslachtsnaam Tjokroboesono aan te nemen; 

9. M. Goewie, te Soerakarta. om aan haar minderjarige 
pleegdochter, by den doop genaamd Beatrix Vera, te 
vergunnen den geslachtsnaam Goeuie aan te nemen; 

10. Mahjanbin Naiman, te Tandjoeng Kadja (l'alembang), 
om hem te vergunnen den geslachtnaam Naiman aan 
te nemen; 

11. TA. Dijkstra, te Malang, om aan zyn minderjarigen 
pleegzoon, bij den doop genaamd Willem, te vergunnen 
deu geslachtsnaam Dijkstra aan te nemen ; 

12. Mas Djoehro Sasmita, te Bandoeng, om hem te ver
gunnen den geslachtsnaam Sasmita aan te uemen: 

13. C. L. Kraan, te Batavia-Centrum, om aan zgn minder
jarige pleegdochter Anna te vergunnen den geslachts
naam Kraan aan te nemen: 

14. F . J. h. Schoo en zgn echtgenoote Lasinah, te Ban
doeng, uin hun minderjarige pleegdochter Eltina te 
vergunnen den geslachtsnaam Svhoo aan te nemen; 

15. / / . Agcrbeek, te Meester-Cornelis, om aan zgn minder
jarige pleegdochter Sallv te vergunnen den geslaehts-
naan De Zwart aan te nemen: 

16. Thomas, zich noemende en schrijvende Thomas Rimper, 
te Batavia-Centrum, om hem te vergunnen den ge
slachtsnaam Rimper aan te nemen. 

Bg Koninklijk besluit is t o e g e s t e m d : 

I . 7 November 1931, t'. 62, dat 1° Louisa Aleida Venetna, 
geboren te Groningen 18 Augustus 1920, haar ge
slachtsnaam verandere in dien van Hoer: 2» Herman 
Colijn, geboren te Valburg 16 Jnl i 1921, zgn geslachts
naam verandere in dien van Kragt; en 3° Hendrik 
Leeger, geboren te den Helder 21 .luli 1929, zgn ge
slachtsnaam verandere in dien van Leeger Aarts; 

2.20 November 1931, u". 42, dat !• Jacoba Nicoltena 
Rijpma, geboren te Groningen 23 Augustus 1925, 
haar geslachtsnaam verandere in dien van Rijpma-
Alberts; 2" Sientje da Costa da Fonseea, geboren te 
Amsterdam 28 October 1927. haar geslachtsnaam ver
andere in dien van Haringman; 3° Christiaan Kloot, 
geboren te Giessendam 21 October 1893. en diens 
minderjarige wettige nakomelingen, den geslachtsnaam 
veranderen in dien van Kentson; 4" Willem Frederik 
van der Wal, geboren te Amsterdam 30 Januari 1926, 
y.JJn geslachtsnaam verandere in dien van Voges; en 
5° Ferdinanda Francisca Nellestein. geboren te 's-Gra-
venhag - 9 Februari 1929. haar geslachtsnaam ver
andere in dien van Broeder. 


