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De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben.

Geachte Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Bijgesloten vindt u een aantal documenten zoals mevrouw B.W. Armgard van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld, bij 
u beter bekend als de Koningin der Nederlanden, deze van mij heeft mogen ontvangen.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat het tot haar verantwoordelijkheid behoorde om de medewerkers van 
haar organisatie, waaronder onder andere de Provinciale Staten, Gemeenten, Politie & Justitie, de Belastingdienst 
en andere lagere overheden of semi-overheden vallen, (tijdig) in kennis te stellen van mijn status en bijgesloten 
communicaties.

Daar verschillende (semi-) overheidsinstanties tot op heden verzaken mijn status (en daarmee de mensenrechten) 
in te zien dan wel te erkennen, kan ik er haast van uit gaan dat mevrouw B.W. Armgard van Amsberg- zur Lippe 
Biesterfeld tot op heden niet in staat is geweest iedereen hiervan in kennis te stellen.

Ik doe u beiden deze brief en bijlagen toekomen opdat u beter in staat bent haar in haar taken en 
verantwoordelijkheden te ondersteunen.

Voor de goede orde en ter voorkoming van misverstanden merk ik op dat u aan deze kennisgeving geen rechten 
kunt verbinden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink, roepnaam Maarten, geboren 
op 30 maart 1973 in Winsum en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, als  
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam, claim de naam en  
handtekening: ©  MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden. 

……………………………………………………………………….. 

Gelieve deze brief niet te beantwoorden.

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 4 Oktober 2012
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