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Geachte mevrouw B.W. Armgard van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld,

Met grote blijdschap bericht ik U dat ik, na de ontvangstbevestiging van mijn brief met dagtekening
10 april 2012, geen bezwaarschrift of tegenclaim uit Uw naam of namens de Staat der Nederlanden van het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie ontvangen heb. Hiertoe had ik in mijn Verklaring van Begrip en Intentie de in 
het AwB bepaalde termijn van 6 weken geboden, welke op 21 mei 2012 eindigde. 

Mijn blijdschap zou nog groter zijn geweest als er vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie met grote 
instemming gereageerd was op een 'burger', die zich schriftelijk conformeert aan de Mensenrechtenverklaring of 
aan een Handvest van Compassie dan wel Handvest voor de Aarde. Nu ik mijn status van Soeverein Mens van 
Vlees en Bloed ook als rechtsgeldig geaccepteerd door het Koninkrijk der Nederlanden kan beschouwen, kan en 
zal ik des temeer in de geest van die Verklaring in alle harmonie en volgens de voorgestelde rechtsorde “Liefde” 
mijn leven wijden aan het bereiken van een samenleving in die geest. 

Mag ik U tot slot van deze brief nog een suggestie aan de hand doen, welke zeker bij zal dragen aan een goede 
communicatie tussen vertegenwoordigers der Kroon/Staat der Nederlanden enerzijds en soevereine mensen 
anderzijds?
In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens is nu alleen de registratie van Geheimcode 0 (nul) of 
Geheimcode 7 mogelijk. Zou er een extra code aan toegevoegd worden, waarmee vastgelegd wordt dat de 
hoogste autoriteit inzake de Natuurlijk Persoon bij U als staatshoofd met de Verklaring van Begrip en Intentie zijn 
of haar soevereiniteit geclaimd heeft, dan zou voor al Uw vertegenwoordigers bij raadpleging van de GBA in een 
oogopslag duidelijk worden dat men in communicatie is met een soeverein Mens met alle bijbehorende 
bepalingen, zoals vastgelegd in de Verklaring en het Kostenschema. Dat zou “op de werkvloer” zeer waarschijnlijk 
leiden tot helderheid over de te volgen omgangsregels. 

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: © MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten  
voorbehouden. 

……………………………………………………………………….. 

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 4 Juni 2012
Handtekening:

Pagina 1/1
Plaats: Geografisch gebied dat thans bekend staat als Winsum


