Aan de Voorzitters en alle leden der Staten Generaal,
t.a.v. de griffiers van de Eerste en Tweede Kamer,
Binnenhof 4,
2513 AA Den Haag.
Per fax aan de Postkamer v/d Eerste Kamer: 070 – 312 9390
Datum: 29 mei 2011.
Betr: wederrechtelijke vrijheidsberoving v/d Vrije Mens René Vissers in Naam der Koningin.
Bijlage: volmacht Luca; van Dinter.

Geachte Voorzitters en Leden van Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal,
Op maandag 23 mei jl. is de Vrije Mens van vlees en bloed, gekend als Marinus Cornelis
Wilhelmus van de familie Vissers ©, in NAAM DER KONINGIN tegen zijn wil en onder
dwang uit de woning ontvoerd en in gijzeling genomen in de vestiging Oosterhout van een
psychiatrisch ziekenhuis.
Dit gebeuren, vastgelegd op beeld en in aanwezigheid van een getuige, heet gelegitimeerd te
zijn door de beschikking 234922 / FA RK 11-2183 van de Rechtbank Breda en uitgesproken
door Mr. Van Gent, dient door haar strijdig karakter met de vereisten, zoals weergegeven in
artikel 4 van de wet BOPZ, beschouwt te worden als onwettig en als een misdrijf, begaan in
Naam der Koningin.
Daar er tegen deze Voorlopige Machtiging geen beroep open staat en hij derhalve zonder
enige psychiatrische onderbouwing of motivatie tot 23 november (met de mogelijkheid dit
naar willekeur te verlengen tot 7 jaar) heeft ondergetekende als gevolmachtigde van
(roepnaam) René; Vissers op 27 mei jl. bij de Officier van het Arrondissement Breda het
volledige dossier opgevraagd en bij de Directeur-Geneesheer van de GGZ Breburg Groep,
dhr. H. Korthals gesommeerd René onmiddellijk uit het ziekenhuis te ontslaan.
Voor de goede orde wordt hierbij vastgesteld dat de vestiging Oosterhout, alwaar René;
Vissers tegen zijn wil op een gesloten afdeling in gijzeling wordt gehouden, onderdeel is van
de Vennootschap onder Firma “Novadic-Kentron GGZ Breburg Groep”, welke als
onderneming ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 17215388. Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend in welke financiële of
contractuele relatie de Staat der Nederlanden via het Ministerie van Justitie tot deze
handelsonderneming staat en welke bevoegdheden deze commerciële onderneming heeft
ontvangen inzake de wederrechtelijke vrijheidsberoving van René; Vissers.
Gelet op bovenstaande omissie kan vastgesteld worden dat René; Vissers met voorbedachten
rade en op onwettige wijze van zijn vrijheid is beroofd in Naam der Koningin. Omdat
tenminste de schijn wordt gewekt, dat de Staat der Nederlanden opzettelijk de wet BOPZ
gebruikt om een Vrij Mens van vlees en bloed, die weigert zich te identificeren met zijn
Natuurlijk Persoon MARINUS CORNELIS WILHELMUS VISSERS (schrijfwijze Capitis
Dimunitio Maxima), voor tenminste een half jaar op te kunnen sluiten als “geestesziek” ,
kwalificeert ondergetekende dit als een politieke misdaad. Mensen met denkbeelden, die de
Staat der Nederlanden ongevallig zijn, worden opgesloten in een variant op de “Siberische
Goelag”.

Ondergetekende stelt namens René Visser hierbij de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden om een spoedig
einde te maken aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving van deze Vrije Mens van vlees en
bloed.
Tevens wordt de Staat der Nederland aansprakelijk gesteld voor alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, die gemaakt moeten worden om te komen tot een financiële
compensatie en genoegdoening aan René; Vissers voor de In naam der Koningin der Staat der
Nederlanden begane wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Hoogachtend,
Ik, gekend als Lucas Alfonsus Alexander Maria van de familienaam Van Dinter ©, roepnaam
Luca, geboren op 14 maart 1958 te Gennep en levend als soeverein vrij mens van vlees en
bloed op het vaste land, als eigenaar handelend in volwaardige capaciteit en als auteur van de
copyright (handels) naam claim handtekening, © LUCA; VAN DINTER, en/of elke afgeleide
variant daarvan, alle rechten voorbehouden.
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