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

Na de grootst mogelijke zorgvuldige overwegingen mijnerzijds aangaande het onderstaande,  stel ik 
vast dat deze Verklaring van Begrip en Intentie met het grootst mogelijke respect voor U, Uw 
medewerkers en/of onderdanen is geschreven. 
Bovenstaande in acht genomen, verklaar ik bij dezen uit vrije wil en met de belofte de waarheid te 
spreken en van het onderstaande begrip te hebben. Tevens verklaar ik dit begrip nader te kunnen 
onderbouwen en/of verdedigen. Dit kan op aanvraag daartoe door u, of door iemand die u daartoe 
wenst af te vaardigen.

Omwille van leesbaarheid en duidelijkheid refereer ik in dit document een aantal maal naar ‘God’, 
‘Godheid’ en ‘Goddelijk’. Deze bewoordingen verwijzen in de mij bekende wereld naar een 
voorondersteld (en vaak vereerd) “bovennatuurlijk” wezen, ook wel bekend onder de naam 
“Schepper” of “Opperwezen”. Graag benadruk ik dat ik deze bewoording enkel gebruik omwille van 
leesbaarheid en duidelijkheid. Tevens draagt deze bewoording mijns inziens bij aan 
ondubbelzinnigheid en bevordert ze waarheidsvinding. 

Ik begrijp dat:
1. Wij, mensen van vlees en bloed, allen aan elkaar gelijk zijn. Zowel in waardigheid als in rechten. 
2. Ik ter wereld ben gekomen door toedoen van mijn vader en mijn moeder op de dertigste 

maart in het jaar 1973. 
3. Ik als mens van het mannelijke geslacht ter wereld ben gekomen.
4. Mijn vader verplicht was aangifte te doen van deze gebeurtenis bij de betreffende ambtenaar 

van de burgerlijke stand.
5.  Mijn vader naar aanleiding van deze gebeurtenis de geboorte van een ‘natuurlijk persoon’ 

aangegeven heeft bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente “Winsum”. 
6. Mijn vader en mijn moeder mij destijds “Maarten” als naam gegeven hebben en als roepnaam 

“Maarten”.
7. Ik door erfopvolging de familienaam “Lusink” verkregen heb.
8. Dit blijkt uit de originele geboorteakte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van de gemeente “Winsum”.
9. De gemeente “Winsum” thans de verantwoordelijke instantie is voor het beheer van deze 

akte, die is opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand en die tot bewijs dient van 
de geboorte van de mens van vlees en bloed.

10. De gemeente “Winsum” geen eigenaar is van de geboorteakte, maar daar alleen houder en/of 
beheerder van is.

11. Mensen van vlees en bloed eigenaar van hun eigen lichaam zijn en dat hieruit hun recht op 
vrijheid, hun recht op eigendom en hun recht op persoonlijke integriteit voortvloeit.

12. Via mijn feitelijke geboorte een juridische entiteit, de Natuurlijk Persoon, voor mij is gecreëerd 
door de Staat der Nederlanden.

13. Deze Natuurlijk Persoon onder de naam “MAARTEN LUSINK” geregistreerd staat in de 
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
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14. De Natuurlijk  Persoon “Maarten Lusink”, alsmede alle hiervan afgeleide entiteiten die 
weergegeven zijn in een geheel of gedeeltelijke gedepersonaliseerde stijl of vorm, eigendom 
zijn van de mens Maarten; van  de familie Lusink en dat de Natuurlijk Persoon “Maarten 
Lusink”, alsmede alle hiervan afgeleide entiteiten die weergegeven zijn in een geheel of 
gedeeltelijke gedepersonaliseerde stijl of vorm, daarmede onder de volledige zeggenschap 
en het oordelend vermogen van de mens Maarten; van de familie Lusink vallen.

15. Derhalve de attributen van de Natuurlijk Persoon “Maarten Lusink”, alsmede alle hiervan 
afgeleide entiteiten die weergegeven zijn in een gedepersonaliseerde stijl of vorm, het unieke 
eigendom van de mens Maarten; van de familie Lusink zijn en dat het gebruik van deze 
attributen het alleenrecht van de mens Maarten; van de familie Lusink is. Onder het gebruik 
van deze attributen vallen onder andere: het gebruik van de stem en het portret van Maarten; 
van de familie Lusink,  het gebruik van de naam Maarten Lusink, M. Lusink, alsmede alle 
andere combinaties van deze schrijfwijzen en alle hiervan afgeleide gedepersonaliseerde 
stijlen of vormen. 

16. Alle bezittingen (roerende en onroerende, materiële en immateriële bezittingen) evenals het 
complete geldelijk vermogen van de Natuurlijk Persoon “Maarten Lusink” derhalve het 
eigendom zijn van de mens Maarten; van de familie Lusink. 

17. Ik het in de punten 14 en 15 gestelde heb bekrachtigd middels het plaatsen van een 
advertentie in het dagblad ”Spits” (zie bijlage), waarin ik claim eigenaar te zijn van de naam 
MAARTEN LUSINK en alle varianten van die naam. 

18. Een ieder tegen deze claim in verzet heeft kunnen gaan.
19. Dit tot op heden niet gebeurd is en derhalve definitief geworden is.
20. Alle roerende en onroerende, materiële en immateriële goederen (hieronder worden ook 

‘akten’ verstaan) die onder de naam “Maarten Lusink” gekocht of geregistreerd zijn, of deze al 
dan niet in het bezit van de mens Maarten; van de familie Lusink zijn, eigendom van de mens 
Maarten; van de familie Lusink  zijn. 

21. Ik, Maarten; van de familie Lusink het recht heb om zonder enige betaling gebruik te maken 
van de in punt 16 genoemde goederen en zaken. 

22. Ik, Maarten; van de familie Lusink, een mens van vlees en bloed ben, begiftigd met een 
verstand.

23. Ik, Maarten; van de familie Lusink, een mens van vlees en bloed ben, begiftigd met een 
geweten.

24. Ik, Maarten; van de familie Lusink derhalve verwijs naar de rechtsfilosofische uitgangspunten 
van John Locke (1632-1704).

25. U, Beatrix Wilhelmina Armgard van Amsberg-zur Lippe Biesterfeld, tegenwoordig de functie 
van Koningin der Nederlanden vervult.

26. U deze functie middels beweerde erfopvolging heeft verkregen zonder dit met bijv. DNA-
onderzoek te staven.

27. U de macht die uit deze functie voortvloeit (mede) gebruikt om wet- en regelgeving hun 
geldigheid te verlenen en ambtenaren te benoemen om deze wetten ten uitvoer te brengen.

28. Deze macht niet middels algemene consensus van het volk aan U verleend is. 
29. Deze macht voortvloeit uit de autoriteit die middels de ‘Gratie Gods’ direct gedestilleerd 

wordt uit een onbewezen Godheid. 
30. De autoriteit die middels de ‘Gratie Gods’ direct gedestilleerd wordt uit een onbewezen 

Godheid de enige bron is die de macht van de Koningin der Nederlanden legitimeert.
31. Er geen onomstotelijke bewijzen bestaan die de geldigheid van uw Goddelijke uitverkoren 

status kunnen bevestigen.
32. Er geen onomstotelijke bewijzen bestaan die de geldigheid van uw Goddelijke uitverkoren 

status kunnen ontkrachten.
33. Het Goddelijke domein een transcendentaal domein is.
34. Het voor de zintuigen, waarmee de mens begiftigd is, niet mogelijk is objectieve kennis te 

verwerven van dit transcendentale domein.
35. Er meermalen, ook in de bekende geschreven geschiedenis, getracht is bewijs te leveren voor 

het bestaan van dit transcendentale domein. 
36. Van het bestaan van dit transcendentale domein in geen enkel geval afdoende bewijs is 

geleverd. 
37. De ‘Gratie Gods’ een historische fictie is. 
38. Derhalve de legitimiteit van de macht van Koningin der Nederlanden niet bewezen kan 

worden. En dat daarmee de mens Maarten; van de familie Lusink op geen enkele wijze 
gehouden kan worden aan deze ongeautoriseerde en illegale machtsuitoefening.
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39. Uw ministers door u, in de functie van Koningin der Nederlanden, als uw dienaar zijn benoemd 
om uw wetten uit te voeren, alsmede nieuwe wetten tot stand te brengen. 

40. Dat zij, zolang zij minister zijn, geen deel uitmaken van de volksvertegenwoordiging.
41. De volksvertegenwoordiging geen directe inspraak en zeggenschap in de bestuurlijke 

besluitvorming in het Koninkrijk der Nederlanden heeft.
42. De bestuurlijke macht gelegen is bij de ministers en daarmee bij u als Koningin der 

Nederlanden.
43. De verschillende (semi)overheden allen onder het bestuurlijk gezag van u als Koningin der 

Nederlanden vallen.
44. Het Nederlandse juridische (fictieve) systeem respectievelijk de volgende vormen van 

wetgeving kent: De Grondwet, wetten in formele zin, algemene maatregelen van bestuur, 
ministeriële regelingen, Koninklijke besluiten, provinciale verordeningen en (gemeentelijke) 
verordeningen of verordeningen van andere wetgevende openbare lichamen.

45. Hier internationale verdragen boven staan.
46. Alle bovenstaande begrippen alleen binnen een fictief juridisch bestel bestaan.
47. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, een levend wezen ben. 
48. Ik begiftigd ben met een verstand en geweten (zie 22 en 23).
49. Levende wezens alleen in de realiteit kunnen bestaan en handelen.
50. Ik, Maarten; van de familie Lusink  als levend wezen niet feitelijk kan bestaan en handelen in 

een fictieve wereld.
51. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, geen interactie kan aangaan met 

fictieve lichamen.
52. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, wel op kan treden als 

vertegenwoordiger van fictieve lichamen.
53. Ik, Maarten; van de familie Lusink, als eigenaar en vertegenwoordiger van mijn ‘Natuurlijk 

Persoon’ en dat ik middels mijn ‘Natuurlijk Persoon’ interactie kan aangaan met andere 
fictieve lichamen. 

54. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, uitsluitend kan communiceren 
met andere mensen van vlees en bloed, ofwel uitsluitend kan communiceren met feitelijk 
bestaande mensen als levende biologische entiteiten.

55. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, op voet van gelijkheid sta met 
andere mensen van vlees en bloed.

56. Ik, Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed, uit principiële overwegingen en 
om morele aspecten en vanuit mijn hart slechts één rechtsorde volledig en algeheel kan 
erkennen. Deze rechtsorde noem ik Liefde  en wordt vorm gegeven in een door alle volkeren 
en in alle (oude) culturen erkende universele “wet”, welke slechts bestaat uit twee artikelen; 
te weten: 1) gij zult niet doden  2) gij zult niet stelen . (zie ook 24)

57. Een mens geboren wordt in (en uit) Liefde, Liefde van de ouders en/of de omgeving. 
58. Ik uit liefde moet handelen als het mijn medemens betreft, dat ik met hen blijf communiceren 

en hen op voet van gelijkwaardigheid en met waardigheid en respect dien te behandelen.
59. Elk mens, levend in het geografisch gebied dat thans bekend staat als Nederland, door het 

Koninkrijk der Nederlanden in haar Grondwet en Natuurrechten beschermd wordt.
60. Gelijkheid voor de wet een essentieel onderdeel uitmaakt van die Grondwet en 

Mensenrechtenverklaringen .
61. Er in de wet een onderscheid tussen personen en mensen wordt gemaakt, waarbij mensen in 

realiteit en personen alleen in fictie bestaan. 
62. Bij personen onderscheid wordt gemaakt tussen rechtspersonen (verwijzend naar fictie) en 

natuurlijke personen (verwijzend naar realiteit).
63. Anderen, middels hun Natuurlijk Persoon of  hun rechtspersonen, het recht blijven houden 

mijn Natuurlijk Persoon aan te spreken op zaken waarin zij als partij optreden.
64. Ik, om mij tot personen en vertegenwoordigers van personen die tot het Koninkrijk der 

Nederlanden behoren te verhouden, gebruik moet kunnen blijven maken van mijn Natuurlijk 
Persoon. 

65. Het hierbij van belang is op te merken dat een partij slechts partij is in het geval dat een mens 
van vlees en bloed als belanghebbende kan optreden.

66. De overheid zich onder andere tot de burger verhoudt door het opleggen van restricties en 
verplichtingen.

67. Het recht om deze restricties en verplichtingen op te leggen aan de burger voortvloeit uit het 
beroep dat door de overheid gedaan wordt op de autoriteit van een onbewezen Godheid (zie 
punt 30).
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68. De autoriteit van deze onbewezen Godheid de enige legitimatie van de macht van de 
overheid is binnen het Koninkrijk der Nederlanden (zie punt 29).

69. Gezien mijn agnostische positie ten opzichte van een veronderstelde en onbewezen Godheid, 
er voor mij geen afdoende bewijs geleverd is om in rede te kunnen toestaan om een mens van 
vlees en bloed met een veronderstelde en onbewezen uitverkoren positie zonder aanleiding 
enige macht over mij Maarten; van de familie Lusink, mens van vlees en bloed uit te laten 
oefenen.

70. Ik derhalve geen onderdaan kan zijn van iets of iemand wiens macht verkregen is door het 
toedoen of de gave van een onbewezen Godheid.

71. In geval dat het bestaan van een Godheid onbewezen is, er nimmer sprake kan zijn dat een 
fictie in de zin van een rechtspersoon op enigerlei wijze direct interfereert in mijn leven als 
mens van vlees en bloed anders dan middels mijn Natuurlijk Persoon. 

72. Zolang niet bewezen is dat er een Godheid, die de verkregen macht zou moeten legitimeren 
bestaat, alle mensen die Gods bestaan noch ontkennen, noch bevestigen, vrije mensen zijn en 
in beginsel vrij zijn van enige gebondenheid door iets dat buiten hen ligt.

73. Ik, Maarten; van de familie Lusink, het bovengestelde in aanmerking genomen hebbende, als 
vrij mens van vlees en bloed geen staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden ben en dat 
ik daarom niet hoef te worden ingeschreven in registers of in andersoortige middelen ter 
vastlegging van gegevens en dat ik geen gebruik meer hoef te maken van een ‘burger service 
nummer’ of een andersoortige registratie.

74. Gezien het gestelde in punt 72 ik, Maarten; van de familie Lusink,  mens van vlees en bloed op 
generlei wijze gehouden kan worden aan enige van overheidswege opgelegde verplichtingen

75. Het als mens van vlees en bloed legitiem is geen identiteitsbewijs te hebben of van 
overheidswege een andere vorm van identificatie te hebben.

76. Het voor niemand verplicht is een wettige naam te hebben, of deze op verzoek van wie dan 
ook mede te delen. 

77. Elke handeling of actie waar men een vergunning of ander soort toestemming voor nodig 
heeft, op zichzelf al een wettige, legitieme en rechtmatige handeling moet zijn. 

78. Ik de door uw organisatie verstrekte reisdocumenten (bijvoorbeeld ten behoeve van het 
reizen per auto) en vergunningen niet langer nodig heb om door Nederland te reizen of 
andere handelingen te verrichten waarvoor aanvankelijk (ogenschijnlijk) wel een vergunning 
noodzakelijk was.

79. Ik het recht heb mij vrij te kunnen bewegen in het geografisch gebied dat thans bekend staat 
als Nederland.

80. Het een recht van een ieder is vrij te zijn in levens- en geloofsovertuiging.
81. Ik, uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle mensen van vlees en bloed, uit liefde de 

levens- en geloofsovertuiging en individuele vrijheid van andere mensen zal respecteren.
82. Een ‘vordering van individuele rechten’ een verklaring is van een vrij mens die beschrijft welke 

rechten hem of haar toekomen, doch op voorwaarde dat deze rechten niet mogen 
conflicteren met de rechten van anderen.

83. Alle rechtbanken de facto zijn en niet de jure.
84. Een Vrije-Mens-Op-Het-Land een mens is die zich vrij mag bewegen binnen de geografische 

grenzen van de territoriale fictie genaamd “Koninkrijk der Nederlanden”.
85. Een Vrije-Mens-Op-Het-Land voor toegang tot andere territoriale ficties afspraken dient te 

maken met vertegenwoordigers van die ficties over de condities die vereist zijn om zich vrij op 
dat grondgebied te kunnen bewegen. 

86. Ik, Maarten; van de familie Lusink, Vrije-Mens-Op-Het-Land ben, die  handelt met het besef van 
volledige verantwoordelijkheid.

87. Ik, Maarten; van de familie Lusink, Vrije-Mens-Op-Het-Land, geen toestemming hoef te vragen 
om activiteiten of handelingen te verrichten die op zichzelf genomen al geheel legaal en 
wettig zijn. 

88. Een uitspraak van een rechter inzake een casus, waarbij enerzijds een mens van vlees en bloed 
en anderzijds een persoon als juridische fictie partij zijn, geen enkel fundament heeft en dat 
een rechterlijke uitspraak uitsluitend een fundament heeft wanneer zowel de 
vertegenwoordiger van de juridische fictie als de betreffende mens van vlees en bloed beiden 
dit fundament erkennen.

89. Ik derhalve niet gebonden ben aan uitspraken van enige rechterlijke macht, tenzij er bij alle 
betrokken partijen consensus bestaat over de onderwerping aan het arbitraire oordeel van 
deze rechterlijke macht.

90. Politieagenten ‘twee gezichten’ hebben. Enerzijds als ordehandhaver en anderzijds als 
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opsporingsambtenaar. Indien die politieagent(e) de functie van ordehandhaver vervult en in 
relatie tot een Vrije-Mens op basis daarvan handelt, die politieagent(e) in conflict met het 
gelijkheidsbeginsel is. Dit omdat die politieagent(e) opereert op basis van uw 
autoriteitspositie, die door Vrije-Mensen niet geaccepteerd wordt. 

91. Uit punt 89 volgt dat er enkel in overleg op basis van gelijkheid tot oplossingen en/of 
consensus gekomen kan worden.

92. Een opsporingsambtenaar door de minister van justitie gelast is door de wetgever 
vastgestelde strafbare feiten op te sporen. 

93. Feiten worden strafbaar gesteld door u, Koningin der Nederland bij de gratie Gods.
94. Er in geval er geen belanghebbende is, die de taak van vergelding op zich kan nemen en kan 

overdragen, er geen reden bestaat mij gehouden te zien aan aanwijzingen en/of 
verplichtingen gesteld door deze ambtenaren.  

95. Alvorens tot vergelding wordt overgegaan, mij eerst de mogelijkheid tot afdoening buiten 
proces moet worden geboden. Daarbij valt te denken aan een genoegdoening mijnerzijds 
richting de benadeelde.

96. Een politieagent(e) in uw opdracht als koningin opereert en derhalve onderscheid moet 
maken tussen zijn/haar functies van ordehandhaver en opsporingsambtenaar

97. Een ordehandhaver en opsporingsambtenaar niet gemachtigd is in welke vorm dan ook een 
Vrije-Mens tot communicatie dwingen. Dit geld voor de ordehandhaver ook voor wat betreft 
het aan een Vrije-Mens dwingend opleggen van een contract op basis van een vermeende 
verplichting. Indien een ordehandhaver zich hier niet aan houdt, dan handelt deze voor eigen 
rekening en is hij of zij daarvoor aansprakelijk volgens (het voor die agent geldend) 
Nederlands recht (zie punt 24 e.v. bij de definitie onder Voorts claim ik…..).

98. Ik, Maarten; van de familie Lusink, het recht heb alle vormen van transactie of interactie met 
een ordehandhaver te weigeren zolang die ordehandhaver niet kan vaststellen dat ik de 
rechtsorde, (Liefde) of goede vrede verstoor.

99. Onder het verstoren van de rechtsorde of goede vrede verstaan wordt: het opzettelijk, fysiek 
schaden van een ander mens of het opzettelijk schaden van de eigendommen van een ander 
mens of het inbreuk plegen op de vrijheid aan een ander mens of contractbreuk plegen door 
het plegen van een onrechtmatige daad jegens een ander mens.

100. U de verplichting op u genomen heeft om niet alleen voor uw werknemers en 
onderdanen, maar ook om voor alle zich in Nederland bevindende mensen in te staan en deze 
te beschermen. Daaronder valt ook het beschermen van mij, Maarten; van de familie Lusink, 
mijn eigendommen en mijn vrijheid tegen uw werknemers en onderdanen in het geval dat zij 
jegens mij de orde of goede vrede zoals bedoeld wordt in punt 97 verstoren. Mocht er ooit 
een situatie ontstaan waarbij u of een van uw werknemers of onderdanen mij schade 
berokkenen, dan zal ik u verantwoordelijk stellen voor de toegebrachte en/of ontstane 
schade. 

101. Indien zich het geval voordoet dat een politieagent(e) en/of andere ambtenaar die 
een dergelijke orde bewarende of opsporende taak op zich heeft rust en opereert op basis 
van uw autoriteitspositie, hiermee doelend op de inhoud van hierboven genoemde punten, 
dat ik die politieagent(e) of de vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden op de 
hoogte moet stellen van mijn status, om zodoende de politieagent(e) niet in zijn of haar 
dagelijkse werkzaamheden te belemmeren.

102. Op basis van het gelijkheidsbeginsel en de afwezigheid van een bewezen Godheid met 
het daaruit voortvloeiende ontbreken van enige autoriteit verkregen middels die Godheid, 
elke overeenkomst gesloten door een vertegenwoordiger die handelt uit naam van het 
Koninkrijk der Nederlanden, de staat of enig ander onderdeel van een fictief Nederlands 
bestuurlijk orgaan met een andere partij, een overeenkomst is op basis van gelijkheid is en 
daarmee bindend voor beide partijen.

103. Voor de legitimering van alle geldelijke vorderingen en de legitieme afhandeling van 
die vordering door welke partij dan ook, een geldig contract vereist is.

104. Ik van de diensten van een notaris gebruik kan maken om geschriften op te kunnen 
laten stellen die als bewijs kunnen dienen. 

105. Persoonlijke eigendommen worden gedefinieerd als alle soorten goederen die ik op 
natuurlijke wijze vergaard of verkregen heb en  alle soorten goederen die ik vergaard of 
verkregen heb middels contract en alle soorten goederen die ik op welke wijze dan ook 
vergaard of verkregen heb, zonder daarbij de vrijheid, de eigendommen en de persoonlijke 
levenssfeer van anderen te hebben aangetast, een en ander overeenkomstig het 
gelijkheidsbeginsel.
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106. Gezien het feit dat de naam van de Natuurlijk Persoon en de naam van mij als mens 
van vlees en bloed sterke gelijkenissen vertonen, dient benadrukt te worden dat ik, Maarten; 
van de familie Lusink, een Vrije-Mens-Van-Vlees-En-Bloed-Op-Het-Land ben, die bij geboorte 
een juridische fictie in de vorm van een Natuurlijk Persoon gekregen heeft met de naam 
“Maarten Lusink”.

107. Die Natuurlijk Persoon veelal verward wordt met mij, de Vrije-Mens-Van-Vlees-En-
Bloed-Op-Het-Land.

108. De facto agenten en vertegenwoordigers van de overheid of haar bestuursorganen 
alleen andere natuurlijke personen kunnen aanspreken en dat wanneer zij een mens van vlees 
en bloed aanspreken zij dat voor eigen rekening doen en handelen op basis van legale 
gelijkheid.

109. In overeenkomsten of contracten, de partij die moet presteren de feitelijke en legale 
eigenaar is van zijn of haar naam, die in  het contract vermeld wordt.

Ik, Maarten; van de familie Lusink, Vrije-Mens-Van-Vlees-En-Bloed-Op-Het-Land , de bovenstaande 108 
punten begrepen hebbend, maak bij dezen middels dit document op concrete en ondubbelzinnige 
wijze aan allen die dit lezen en horen willen mijn intentie bekend:

1. Dat ik, om vredelievend en legaal te bestaan, vrij handel te drijven, te kopen, te huren, te 
verkopen of om contracten of op welke andere wijze dan ook te komen tot een wederzijdse 
overeenkomst met als oogmerk het uitwisselen van goederen of diensten, op te kunnen 
stellen, geen wetten of regels van een zelfbenoemde wetgever die zijn/haar autoriteit en 
macht aan een onbewezen Godheid ontleent zal accepteren. 

2. Dat ik, om mij vredelievend en legaal te bewegen binnen het geografische gebied dat thans 
bekend staat als Koninkrijk der Nederlanden of Nederland, zonder voorwaarden, door wie dan 
ook gesteld, gebruik zal maken van het vervoermiddel van mijn eigen keuze.

3. Dat ik zal streven om met de mensen die in het geografische gebied dat thans bekend staat 
als Koninkrijk der Nederlanden of Nederland in vrede samen te leven. 

4. Dat ik zal handelen in de geest van:
• Het Handvest van Compassie (2009)  
• Het Handvest van de Aarde (2000)  
• De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)  

Voorts claim ik: 

1. Het recht om te streven naar waarheid en maximale vrijheid zonder inbreuk te plegen in de 
vrijheid, het bezit en de persoonlijke integriteit van andere mensen. Onderstaande rechten 
zullen mede op basis van boven genoemde begrip en intentie bijdragen aan dit streven.

2. Het recht om deze waarheid en maximale vrijheid te genieten. 

3. Het recht om als een Vrije-Mens-Van-Vlees-En-Bloed-Op-Het-Land al mijn persoonlijke 
eigendommen in mijn bezit te hebben en te houden. 

4. Het recht om de politie van het Koninkrijk der Nederlanden in te roepen ter bescherming van 
mijn vrijheid, bezit en mijn persoonlijke integriteit indien een onderdaan van dat koninkrijk 
schade berokkent aan mijn vrijheid, eigendom en mijn persoonlijke integriteit of dit probeert 
te doen.

5. Het recht om een vertegenwoordiger of agent van een Natuurlijk Persoon of  een 
rechtspersoon, die mij het ten uitvoer brengen van mijn legale activiteiten verhindert en die 
geïnformeerd is dat het veronderstelde inbreuk uitsluitend middels een de jure rechtsorgaan 
beslecht kan worden en daar geen redelijk verweer tegen kan inbrengen, te houden aan het 
op basis van wederzijdse gelijkheid beslechten van die veronderstelde inbreuk middels een de 
jure rechtsorgaan.

6. Het recht om, indien ik in conflict kom met feitelijk bestaande mensen, doordat ik tijdens het 
ten uitvoer brengen van mijn legale activiteiten bij deze feitelijk bestaande mensen inbreuk 
pleeg in de vrijheid, bezit of hun persoonlijke integriteit, het ontstane conflict uitsluitend 
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middels een door wederzijdse partijen erkend rechtsorgaan te laten beslechten, op 
voorwaarde dat de rechtspositie (op basis van gelijkheid) van beide partijen, zijnde een Vrije-
Mens-Op-Het-Land en een onderdaan van de Staat der Nederlanden door dat rechtsorgaan 
erkend en eerbiedigt wordt.

7.  Het recht om uitsluitend een rechtsorgaan te hoeven erkennen dat mijn rechtspositie erkent 
en eerbiedigt, waarbij tevens de voorwaarde van kracht is dat dit rechtsorgaan een de jure  
relatie met mij heeft.

8. Het recht om uitsluitend een de facto relatie met een rechtsorgaan te hoeven aangaan indien 
ik middels een notariële akte hiertoe toestemming heb gegeven.

9. Het recht om alle transacties, geldelijke betalingen of overdrachten van waardepapieren, 
welke gevorderd worden krachtens een Wet die voortvloeit uit de macht en autoriteit van een 
persoon of personen die op hun beurt voortvloeien uit de  macht en autoriteit van een 
onbewezen God, te mogen en kunnen weigeren.

10. Het recht op teruggave van alle waardepapieren, aandelen, obligaties, land, roerende en 
onroerende goederen en/of gelden welke voor mij in bewaring worden gehouden door Hare 
Majesteit, Koningin der Nederland en/of de Nederlandse overheid, met het doel deze 
waardepapieren, aandelen, obligaties, land, roerende en onroerende goederen en/of gelden 
als mijn eigendom in bezit te hebben en in bezit te houden.

11. Het recht om ongelimiteerd en ongebonden gebruik te mogen en kunnen maken van mijn op 
mijn geboorteakte en de daaruit voortvloeiende documenten beschreven Natuurlijk Persoon.

12. Het recht om als enige gebruik te mogen en kunnen maken van het intellectueel eigendom 
van mijn naam, geschreven in welke schrijfwijze, vorm of stijl dan ook. Dit geldt ook voor de 
schrijfwijzen Capitis Diminutio Minima, Capitis Diminutio Media en voor de schrijfwijze Capitis 
Diminutio Maxima  en voor alle vormen van gedepersonaliseerde schrijfwijzen.

13. Het recht om elk gewenst document authenticiteit en autoriteit te mogen en kunnen 
verlenen door een door mij getekende kopie van mijn geboorteakte te koppelen/te hechten 
aan het betreffende document.

14. Het recht om mij vrijelijk te bewegen in enig ander overzees’ geografisch gebied waarvan de 
daarvan bekende staatsvorm onder de verantwoordelijkheid van de Koningin der 
Nederlanden valt.

15. Het recht om vrijelijk alle gewenste activiteiten te ontplooien door gebruik te maken van 
onder andere (publieke) erven, straten, wegen, autowegen, autosnelwegen, fiets, voet en 
ruiterpaden of welke verharding dan ook die ten doel heeft om zich te verplaatsen, zonder 
dat ik inbreuk maak op andermans vrijheid, eigendom of lichamelijke integriteit. 

16. Het recht om ongelimiteerd en onbeperkt van mijn eigendommen gebruik te mogen maken 
en deze in volle omvang te genieten.

17. Het recht om, zonder inbreuk door anderen, mijn leven in te richten zoals dat mij goed dunkt, 
zonder dat ik inbreuk maak op andermans vrijheid, eigendom of lichamelijke integriteit.

18. Het recht  om gebruik te mogen en kunnen maken van  een onbewoond stuk land, dat ik in 
grootte en plaats geschikt acht voor mijn gebruik en dat gesitueerd is binnen het 
geografische gebied dat thans bekend staat als het Koninkrijk der Nederlanden.

19. Het recht om alle registraties die ik in het verleden rechtens gedaan heb, of registraties die 
voor mij rechtens gedaan zijn ongedaan te maken. 

20. Het recht om eigenaar te mogen en te kunnen zijn van een of meer registers, waarin mijn 
eigendommen, bezittingen en handelingen van mij, of iemand die onder mijn supervisie staat 
of die ik vertegenwoordig, door mij, of een door mij aangewezen derde, wordt geregistreerd.
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21. Het recht om ten behoeve van mijzelf, of ten behoeve van iemand die onder mijn supervisie 
staat of die ik vertegenwoordig, een kostenschema op te stellen, met het doel dit 
kostenschema te presenteren aan diegene (hieronder versta ik ook alle agenten en 
vertegenwoordigers handelend uit hoofde van welk overheidsorgaan dan ook) die 
voornemens is of doende is/zijn, willens en wetens inbreuk te plegen op mijn vrijheid, 
eigendom of lichamelijke integriteit of van diegene die onder mijn supervisie staat of die ik 
vertegenwoordig, of dit kostenschema te presenteren aan diegene die willens en wetens 
die inbreuk hebben gepleegd.

22. Het recht om een ten behoeve van de uit het hierboven genoemde kostenschema 
voortvloeiende betalingsverplichtingen legale manier van betaling te kiezen.

23. Het recht om een door de overheid aangestelde notaris of een commissie van twee (2) of 
meer mensen, die niet door bloedverwantschap of huwelijk aan mij verbonden zijn, aan te 
stellen om de gelden, die uit het hierboven genoemde kostenschema voortvloeiende 
betalingsverplichtingen ten behoeve van mijzelf of ten behoeve van iemand die onder mijn 
supervisie staat of die ik vertegenwoordig, veilig te stellen.

24. Het recht om een door de overheid aangestelde notaris of een commissie van twee (2) of 
meer mensen, die niet door bloedverwantschap of huwelijk aan mij verbonden zijn, aan te 
stellen om de legaliteit van mijn handtekening te verifiëren en traceren en te getuigen of 
deze handtekening onder een legaal contract of een legale overeenkomst geplaatst is.

25.  Het recht om de diensten van een de jure rechtsorgaan in te roepen om alle schade aan en 
inbreuk op mijn vrijheid, eigendom of lichamelijke integriteit die dreigt te ontstaan, ontstaat 
of is ontstaan door potentiële acties of werkelijke acties van ordehandhavers, 
overheidsmedewerkers of andere agenten van het justitieapparaat van de overheid, rechtens 
te voorkomen, in te perken, of te straffen middels het door het ingeroepen de jure 
rechtsorgaan doen toepassen van de regels en voorwaarden die opgesteld en beschreven zijn 
in dit document en mijn kostenschema.

26. Het recht om mijzelf of iemand die onder mijn supervisie staat of die ik vertegenwoordig in 
volle vrijheid en in volle omvang gebruik te laten maken en te laten genieten van alle diensten 
en voordelen die door de Nederlandse overheid en/of het Koninkrijk der Nederlanden worden 
aangeboden.

27. Het recht om van alle diensten en voordelen die door de Nederlandse overheid en/of het 
Koninkrijk der Nederlanden worden aangeboden gebruik te mogen maken en te genieten, 
zonder dat dit enige inbreuk maakt op mijn status als Vrije-Mens-Op-Het-Land.

28.  Het recht om, zonder inmenging van de Nederlandse overheid en/of het Koninkrijk der 
Nederlanden of een andere derde partij, mijzelf alle toegevallen erfenissen, legaten of giften 
naar het mij goeddunkt en zonder enige voorwaarde van welke aard dan ook, in volle omvang 
toe te eigenen, te gebruiken en te genieten.

29. Het recht om zonder bemoeienis van een derde partij te bepalen wat goed voor mijzelf is en 
voor iemand die onder mijn supervisie staat of voor degene die ik vertegenwoordig. 

30. Het recht om vrij over mijn eigen lichaam te mogen en kunnen beschikken, waaruit direct het 
recht op mijn zelfbeschikking en het recht op mijn lichamelijke integriteit voortvloeit.

31. Het recht om mijzelf, of iemand die onder mijn supervisie staat of die ik vertegenwoordig, in 
alle bestaande vormen of stijlen die mijn of hun biologische, juridische of een gehele of 
gedeeltelijke gedepersonaliseerde entiteit vertegenwoordigen en onder welke 
omstandigheid dan ook te vertegenwoordigen.

32. Het recht om iedereen te verbieden om mij, of iemand die onder mijn supervisie staat of die ik 
vertegenwoordig, in alle bestaande vormen of stijlen die mijn of hun biologische, juridische of 
een gehele of gedeeltelijke gedepersonaliseerde entiteit vertegenwoordigen en onder welke 
omstandigheid dan ook te vertegenwoordigen.

33. Het recht om alle mij aangaande conflicten en tegen mij gerichte claims of tegenclaims 
publiekelijk in een open forum tegemoet te mogen en kunnen treden door middel van 
discussie, dialoog of comparitie, ervan uitgaande dat alle betrokken partijen het recht hebben 
alle vormen van ter zake doende traceerbare en verifieerbare  informatie of traceerbare en 
verifieerbare (ondersteunend) bewijzen aan te dragen.

34. Het recht om de in punt 33 genoemde discussie, dialoog of comparitie op te nemen op audio-
(visuele) drager.

35. Het recht om, onder welke omstandigheid dan ook, audiovisuele opnames of handelingen van 
mijzelf, of van die mensen die onder mijn supervisie staat of die ik vertegenwoordig, te mogen 
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en kunnen verbieden en waarbij ik bij overtreding van dit verbod mijn kostenschema op die 
overtreders van toepassing mag en kan verklaren.

36. Het recht om welke service of interventie dan ook door welke overheidinstelling dan ook in 
welke vorm dan ook te mogen en kunnen weigeren.

37. Het recht om tijdens mijn leven of in het geval van mijn dood, al mijn eigendommen en 
bezittingen of delen daarvan, al dan niet in de vorm van of middels een legaat of al dan niet in 
de vorm van of middels een verklaring, die is vastgelegd in een akte die opgeteld is door een 
door de overheid aangestelde notaris of een commissie van twee (2) of meer mensen, die niet 
door bloedverwantschap of huwelijk aan mij verbonden zijn, te vervreemden.

DAT IS MIJN WIL EN LAATSTE WOORD.

Aanwijzingen ten behoeve van reacties, weerleggen van claims of inbrengen van tegenclaims:
• Een partij die meent belang te hebben in dezen of die een of meerdere claims wil weerleggen 

of een of meerdere tegenclaim(s) wil inbrengen, moet binnen een termijn van 42 dagen (6 
weken) na ontvangst van deze kennisgeving van verklaring van mijn wil mij hiervan in kennis 
stellen .

• Een reactie op mijn claims of een weerlegging van een of meerdere claims of de inbreng van 
een of meerdere tegenclaims dient schriftelijk te geschieden en dient onder volle 
commerciële verantwoordelijkheid en op straffe van meineed onder eed of belofte te worden 
opgesteld door een door de overheid aangestelde notaris of een commissie van twee (2) of 
meer mensen, die niet door bloedverwantschap of huwelijk aan een van de betrokken partijen 
verbonden zijn. Deze schriftelijke reactie(s) of tegenclaim(s) dienen binnen 42 dagen (6 
weken) na dagtekening van deze brief gestuurd worden naar het op pag. 1 genoemde 
correspondentieadres,  waar deze Kennisgeving is geregistreerd. 

• Het gebruik van de diensten van een door de overheid aangestelde notaris of een commissie 
van twee (2) of meer mensen, die niet door bloedverwantschap of huwelijk aan een van de 
betrokken partijen is verbonden, houdt slechts de expliciete erkenning in van mijn eigen 
jurisdictie of van  die mensen die onder mijn supervisie staan of die ik vertegenwoordig en 
houdt op geen enkele wijze een impliciete erkenning in van welke andere jurisdictie dan ook.

Gevolgen van het uitblijven van reacties, weerleggen van claims of inbrengen van tegenclaims:

• Indien geen, zoals hierboven beschreven schriftelijk reactie(s) op mijn claims of geen 
weerlegging(en) van een of meerdere claims of geen inbreng van een of meerdere 
tegenclaims door een door de de overheid aangestelde notaris of een commissie van twee (2) 
of meer mensen, die niet door bloedverwantschap of huwelijk aan een van de betrokken 
partijen verbonden zijn, zijn geregistreerd, dan zullen deze claims  onherroepelijk worden. Dit 
houdt dit in dat, nadat mijn claims onherroepelijk geworden zijn, mij, Maarten; van de familie 
Lusink, Vrije-Mens-Van-Vlees-En-Bloed-Op-Het-Land, eigenaar van de Natuurlijk Persoon 
“Maarten Lusink” en eigenaar van alle entiteiten die worden weergegeven in een geheel of 
gedeeltelijke gedepersonaliseerde vorm of stijl, nu en in de toekomst geen aanklacht, 
opdracht tot betaling of enige andere sommatie of verplichting kan worden opgelegd die 
afkomstig is of voortvloeit uit wetten die vastgesteld zijn door een monarch die zijn of haar 
macht en autoriteit ontleent aan “de gratie Gods”.

• Indien er inbreuk gepleegd wordt op mijn vrijheid, eigendom of  lichamelijke integriteit of dat 
van die mensen die onder mijn supervisie staan of die ik vertegenwoordig, nadat mijn claims 
onherroepelijk geworden zijn, dan zal dat resulteren in een forfait zoals beschreven in mijn 
kostenschema.

Ik behoud mij het recht voor deze verklaring te allen tijde aan te passen, te herzien, in te trekken, te 
wijzigen of uit te breiden. Dit recht behoud ik mij voor ten behoeve van de juistheid van de verklaring 
en zodoende voor een juiste afspiegeling van mijn begrip en mijn intentie.
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Dientengevolge merk ik op dat ik de grootst mogelijke openheid van zaken wens te geven. Ik ben in 
geen opzicht voornemens op enigerlei wijze u, uw medewerkers, dienaren of onderdanen te 
benadelen of enige schade te berokkenen. Ik verkeer uitsluitend in de stellige overtuiging dat ik 
capabel en gerechtigd ben mijn zelfbeschikkingsrecht in dezen uit te oefenen. Dit in de wetenschap 
dat ik gelijk ben aan mijn medemens, begiftigd ben met verstand en geweten en zal handelen naar de 
rechtsorde die ik  “Liefde” noem.

Voor de goede orde en ter voorkoming van misverstanden merk ik op dat het tot uw 
verantwoordelijkheid behoort uw medewerkers van uw organisatie, waaronder onder andere de 
Provinciale Staten, Gemeenten, Politie & Justitie, de Belastingdienst en andere lagere overheden of 
semi-overheden vallen, in kennis te stellen van mijn status.

Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen zal ik onderstaand alle mij in het verleden 
vertelde gegevens aangaande mijn Natuurlijk Persoon vermelden:

Naam: Maarten
Achternaam: Lusink
Adres: UnknownUnknown,

Unknown Unknown
Geboortedatum: 30-03-1973
BSN: Unknown
Rijbewijsnummer: Unknown
Paspoortnummer: Unknown

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 bij beantwoording van deze brief bovenstaand kenmerk en datum te 
vermelden
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