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

Wederom schrijf ik u aan vanuit mijn status als Soeverein Mens van Vlees en Bloed, als crediteur 
handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright naam: ©MAARTEN LUSINK 
en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden. 
Ik doe u deze brief in tweevoud toekomen (aangetekend en normaal verzonden), opdat daarmee 
redelijkerwijs aangenomen kan worden dat u in ieder geval één ervan ontvangen heeft. Omdat u bij 
het schrijven van deze brief nog niet getekend heeft voor de ontvangst van mijn brief 'Bevestiging 
rechtsgeldigheid “Verklaring van Begrip en Intentie”' van 4 juni 2012, ontvangt u daarom hierbij bij 
beide versies van deze brief een kopie van desbetreffende brief.

Op basis van mijn rechten zoals verkregen van de Schepper alsook/dan wel bevestigd d.m.v. de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zal ik in samenspraak met u, dan wel de Staat der 
Nederlanden, een stuk land in gebruik nemen en daarmee uit het houderschap van de Staat der 
Nederlanden terug nemen. Hierbij wens ik rekening te houden met de rechten van de overige mensen 
die deelnemen in de Staat der Nederlanden, door het landoppervlak van de Staat der Nederlanden te 
delen door het aantal inwoners van de Staat der Nederlanden (gelijk zijnde aan ongeveer 2500 m² = 
41.500 km² / 16.700.000).

Daarom claim ik hierbij, met de Schepper als mijn getuige, een stuk land van de Staat der Nederlanden 
met een oppervlakte van 2500 m² waarbij, indien er binnen 6 weken na dagtekening van deze 
kennisgeving geen specifiek stuk land is overeengekomen met de Staat der Nederlanden, ik mij het 
recht voorbehoud om een stuk land uit het beheer van de Staat der Nederlanden aan te wijzen.
Opdat uw medewerkers, dienaren en onderdanen vervolgens mijn land/eigendom kunnen herkennen, 
zal ik op desbetreffend stuk land een omheining aanbrengen waarop tenminste de volgende tekst 
waar te nemen zal zijn: “Lusiland”

Ik vertrouw erop dat u, alsook uw medewerkers, dienaren en onderdanen desbetreffend stuk land zult 
behandelen als zijnde eigendom van mij en daarom als zodanig zult beschermen.

Tevens deel ik u hierbij mede dat ik vanaf heden van het recht om mij over het land te verplaatsen 
gebruik zal maken in alle vrijheid, zoals verkregen van de Schepper als ook bevestigd is in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Opdat uw medewerkers, dienaren en onderdanen mijn eigendom (waarmee ik mij verplaats) kunnen 
herkennen, zal ik daarop een kentekenplaat aanbrengen dat grote gelijkenis vertoont met het beeld 
zoals weergegeven in één der bijlagen, maar waarop tenminste de volgende tekst waar te nemen zal 
zijn: “M v d F L”
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Mede daarom heb ik ook niet meer de wens dan wel de behoefte gebruik te maken van enig 
identiteits-/persoonsbewijs vanuit de Staat der Nederlanden. Daarom zullen één paspoort en één 
rijbewijs (beiden op naam gesteld van MAARTEN LUSINK) zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2012 
(i.v.m. de bij deze brief gestelde termijnen) bij het College van B&W van de Gemeente Winsum 
ingeleverd worden.

Tevens breng ik u als Staatshoofd van de Staat der Nederlanden, in verband met het zonder 
toestemming van mij en daarmee onrechtmatig creëren van de persoon MAARTEN LUSINK (BSN 
108687986) per 30 maart 1973 alsook het daaraan verbonden zijnde het aan mij onrechtmatig 
opleggen van de wet(ten) van de Staat der Nederlanden plus het verzaken mij van dit (eenzijdig) 
contract op correcte wijze op de hoogte te brengen, een vergoeding in rekening.
De hoogte van deze vergoeding stel ik vast op 32 kilogram* goud wat eventueel ook uitbetaald mag 
worden in de op dat moment algemeen geaccepteerde valuta in de Staat der Nederlanden 
gelijkstaande aan de waarde van 32 kilogram goud, maar niet later dan 31 juli 2012.

* De waarde van een statistisch mensenleven (VOSL) in Nederland is in 2009 door de SWOV vastgesteld op €2.600.000,- en de 
gemiddelde leeftijd bij overlijden voor mannen in Nederland in 2010 is vastgesteld op 74 jaar.
De onrechtmatige daad heeft ruim 39 jaar van mijn leven geduurd en dus stel ik de waarde daarvan hierbij vast op 39/74 * 
€2,6M = +/- €1,37M, wat ongeveer overeenkomt met 32 kilogram goud.

Tenslotte deel ik u mede dat ik verwacht dat de Staat der Nederlanden uiterlijk per 31 juli 2012 alle 
(persoons-)gegevens met betrekking tot, dan wel gelieerd aan, de copyright naam ©MAARTEN 
LUSINK uit haar administratie/bestanden verwijderd heeft. Daarbij verwacht ik dat u, dan wel de Staat 
der Nederlanden, uiterlijk per 31 juli 2012 de originele geboorteakte en alle officiële kopieën ervan 
die u, dan wel de Staat der Nederlanden, in uw/haar houderschap/bezit heeft aan mij als eigenaar 
doet toekomen.

Indien met ingang van 1 Augustus 2012 de Staat der Nederlanden in haar administratie/bestanden 
nog over (persoons-)gegevens beschikt m.b.t. dan wel gelieerd aan de copyright naam ©MAARTEN 
LUSINK en/of u, dan wel de Staat der Nederlanden, de originele geboorteakte en alle officiële kopieën 
ervan niet aan mij (de rechtmatige eigenaar) overhandigd heeft, dan zal daarvoor telkens per maand 
100 gram goud in rekening gebracht worden, wat eventueel ook uitbetaald mag worden in de op dat 
moment algemeen geaccepteerde valuta in de Staat der Nederlanden gelijkstaande aan de waarde 
van 100 gram goud.

Indien u, dan wel de Staat der Nederlanden, als houder het eigendom over de voornoemde 
geboorteakte wilt verkrijgen alsook het agentschap en auteursrecht over de copyrightnaam: 
©MAARTEN LUSINK, dan is dat mogelijk tegen een aanvullende vergoeding van 32 kilogram goud, 
wat eventueel ook uitbetaald mag worden in de op dat moment algemeen geaccepteerde valuta in de 
Staat der Nederlanden gelijkstaande aan de waarde van 32 kilogram goud.

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 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.
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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. 

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.

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 geboorterecht 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: Unknown,

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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