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Betreft: Uw brief met kenmerk JV/1862 van 21 augustus 2012 

Geachte mevrouw J. Visser,

Zoals reeds aangegeven bij mijn brief van 27 juli 2012 heb ik reeds aangegeven dat er een verschil bestaat tussen de 
juridische entiteit (ofwel de natuurlijke persoon) MAARTEN LUSINK en de Soevereine Mens van Vlees en Bloed, Maarten; 
van de familie Lusink.

Dat het mijn recht is als mens (zie artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) om voor de wet 
een persoon te hebben, betekent niet dat een mens verplicht kan worden om voor de wet een persoon te hebben dan 
wel er te allen tijde gebruik van te willen maken (zie artikelen 4, 20-2 en 30 van de UVRM).

Dat u naar aanleiding van mijn brieven van mening bent dat de GBA aangepast dient te worden en de heer MAARTEN 
LUSINK niet langer als ingezetene van de gemeente Winsum geregistreerd zal zijn en derhalve uitschrijven uit de GBA 
van de gemeente Winsum, dat is uw keuze en uw recht (zoals u aangeeft op basis van de Wet GBA ).

U geeft ook aan op basis van de Wet GBA het recht te hebben om ouders van meerderjarigen, ingeschreven op hetzelfde 
adres, te vragen inlichtingen te verschaffen over het eventuele nieuwe adres van hun meerderjarig kind.

Hierop heb ik een aantal opmerkingen voor u waar u mee kunt doen zoals het u goeddunkt, maar waarvan ik voor u, de 
gemeente Winsum en daarmee ook de Staat der Nederlanden niet geheel op voorhand kan voorspellen wat de 
consequenties zullen zijn. 
Een mogelijke consequentie kan zijn dat dit grote financiële gevolgen gaat hebben voor de Staat der Nederlanden. Ik 
raad u daarom dringend aan om uw staatshoofd in deze in persoon om nader advies te vragen!

Opmerking 1
Zoals reeds aangegeven bij brief van 15 juni 2012 en bevestigd bij brief van 27 juli 2012 is de natuurlijke persoon 
MAARTEN LUSINK niet langer woonachtig en daarmee niet langer ingeschreven op hetzelfde adres als de 'ouders' per 13 
juni 2012. Waarmee u feitelijk geen recht meer heeft op basis van art. 74 Wet GBA om 'de ouders van meerderjarigen te 
vragen inlichtingen te verschaffen over het eventuele nieuwe adres van hun meerderjarig kind'.

Opmerking 2
Zoals reeds aangegeven is het nieuwe (post)adres van de natuurlijke persoon:
Postbus 79, 9950AB te WINSUM (GN)
Dat u op basis van de Wet GBA deze gegevens niet wilt registreren in de GBA is uw probleem, het veranderd echter niets 
aan het feit dat van elk schriftelijke contact gericht aan dat briefadres aangenomen kan worden dat de voor betrokkene 
bestemde geschriften in ontvangst worden genomen en waar, indien daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat 
geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken.
Ik zie trouwens niet in waarom een 'papieren tijger' (ofwel de juridische entiteit) niet een postadres als verblijfplaats zou 
kunnen hebben … het betreft allemaal louter papier, niet dan?

Opmerking 3
Indien u (bij wie dan ook) betreffende mijn verblijfplaats (m.a.w. de verblijfplaats van de Soevereine Mens van Vlees en 
Bloed, Maarten; van de familie Lusink) inlichting tracht te verkrijgen, dan kan ik u alvast melden dat u zich buiten uw 
jurisdictie bevindt (en dus ook buiten de jurisdictie van de Staat der Nederlanden) en daarmee is vastgesteld dat u dat 
recht niet heeft.
Een dergelijke grove schending van de mensenrechten kan en zal dan ook enorm grote consequenties hebben.
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Opmerking 4
Indien u er daadwerkelijk voor kiest de juridische entiteit MAARTEN LUSINK uit te schrijven als ingezetene van de 
gemeente Winsum, dan houdt dat ook in dat u verder niks meer van doen heeft met deze juridische entiteit. Daarom wil 
ik u wederom wijzen op het feit dat de naam MAARTEN LUSINK beschermd is door middel van copyright. Elk gebruik van 
de naam MAARTEN LUSINK (en/of elke afgeleidde daarvan) door de gemeente Winsum, na het uitschrijven ervan als 
ingezetene van de gemeente Winsum, zal dan zeker gezien worden als een inbreuk op het auteursrecht dat mij op grond 
van de Auteurswet (art. 1) toekomt door de gemeente Winsum.
Bij elke inbreuk op het auteursrecht stel ik u (de gemeente Winsum) rechtens aansprakelijk voor de schade die ik 
daardoor zal lijden. De kosten daarvan (waarmee de Kroon der Nederlanden en daarmee ook al haar medewerkers, 
dienaren en onderdanen per 21 mei 2012 akkoord zijn gegaan) bedragen per keer 500 gram goud (999,9) of de 
dagwaarde ervan in courante valuta. Wanneer u daar geen gehoor aan geeft zal ik mij genoodzaakt zien om daar verdere 
juridische stappen in te ondernemen.

Daarom benadruk ik nogmaals, dat indien u contact wenst te zoeken met de persoon (juridische entiteit gecreëerd door 
de Staat der Nederlanden) M. LUSINK dat u dan uw communicatie louter en alleen dient te sturen naar Postbus 79, 9950 
AB te WINSUM (GN.).

Indien u contact wenst te zoeken met mij, Soeverein Mens van Vlees en Bloed, Maarten; van de familie Lusink, dan kunt u 
een poging wagen door een brief te sturen naar de straatnaam te plaatsnaam [huisnummer, POSTCODE] … hoewel ik u 
niet kan beloven dat ik mij daar bevindt dan wel op korte termijn van uw schrijven op de hoogte gebracht zal worden.

Ik verzoek u om hierop te reageren, door deze brief van een paraaf te voorzien alsook van de naam van de medewerker 
die deze brief in behandeling heeft gehad alvorens deze brief per ommegaande te retourneren.
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Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink , geboren op 30 Maart 1973 in Winsum en levende als vrij en soeverein 
mens van vlees en bloed op het vaste land bij de gratie Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en 
auteur van de copyright naam: ©MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleidde daarvan, alle rechten voorbehouden, ga er van 
uit dat u bovenstaande volledig heeft begrepen.

Getekend voor gelezen en retour gestuurd:

Naam Medewerker: …...........................

Paraaf: ….......


