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    Tux with an  attitude

Open brief aan: Hare Majesteit de Koningin.
 De Minister President.
Cc: De voorzitters van de vaste kamercommissies voor:
        - Europese Zaken.
        - Binnenlandse Zaken.

Betreft: Re: Nederland kan nieuwe EU Grondwet niet ratificeren door de op
de Grondwet afgelegde eed van Hare Majesteit de Koningin.

Goor, 23 mei 2008.

Uwe Majesteit,

Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 21 mei 2008 in reactie op mijn brief van 18 mei 2008 
het volgende.

U geeft in uw brief aan mijn brief ter behandeling in handen gesteld te hebben van de 
Minister-President,  Minister  van  Algemene  Zaken,  in  verband  met  de  ministeriële 
verantwoodelijkheid. Normaliter is dit een volstrekt logische stap, maar in dit geval niet. 
In  onze  door  Thorbecke  ontworpen  staatsinrichting  heeft  de  Koning(in)  namelijk  wel 
degelijk ook een eigen verantwoordelijkheid, waarbij hij(zij) ook boven de regering staat.

Dit betreft de taken die in de grondwettelijk vastgelegde eed expliciet zijn verwoord. Deze 
eed wordt dan ook niet afgelegd aan of namens de regering, deze eed wordt door de 
Koning rechtstreeks  en  expliciet  gezworden aan  het  Nederlandse  volk.  De  Koning(in) 
moet  zich  logischerwijs  dan  ook  rechtsreeks  aan  het  volk  verantwoorden  omtrent  de 
uitvoering van deze specifiek benoemde taken. De Ministers beschikken dan ook niet over 
instrumenten om de Koning(in) ergens toe te verplichten. 

De kennelijke reden hiervan is dat Thorbecke in zijn wijsheid heeft besloten dat er een 
mechanisme,  een noodrem, nodig is  om het  meest  fundamentele  in  onze samenleving 
(onze onafhankelijkheid, ons grondgebied en onze vrijheid) ten alle tijde te bewaren en te 
verdedigen.  Zodat zelfs wanneer zowel de regering áls de eerste kamer én de tweede 
kamer falen in het bewaren en verdediging van het genoemde fundament er altijd nog 
iemand is  die niet  alleen de mogelijkheden heeft  om in te grijpen maar ook nog eens 
gezworden heeft gebruik te zullen maken van die mogelijkheden. En aangezien niemand 
u kan dwingen om het even welke wet dan ook te ondertekenen heeft u de mogelijkheid 
de aan u grondwettelijk toebedeelde taak uit te voeren, getuige ook de weigering van uw 
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moeder destijds om mee te werken aan het ter dood brengen van enkele veroordeelde 
oorlogsmisdadigers.

Aangezien het thans te ratificeren nieuwe Europese grondwettelijke verdrag rechtstreeks 
ingrijpt  op  datgene  wat  u  gezworen  heeft  te  zullen  beschermen,  wijs  ik  u  nogmaals 
expliciet  op  uw  persoonlijke  verantwoordelijkheid  voor  deze  aan  u  grondwettelijk 
toebedeelde  taken.  Deze  kunnen  niet  worden  afgeschoven  op  de  ministeriële 
verantwoordelijkheid, eenvoudigweg omdat deze taken bedoeld zijn om de Ministers en 
het parlement ultimo in naam van het volk te controleren en zo nodig in toom te houden. 
En aangezien de Ministers natuurlijk niet de verantwoording kunnen dragen voor hun 
eigen  controle  kan  het  niet  anders  zijn  dan  dat  u,  hare  Majesteit  de  Koningin,  deze 
persoonlijk draagt en daarbij verantwoording aflegt aan zowel God als het Nederlandse 
volk.

Ik verzoek en adviseer u dan ook u persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie en u 
er terdege van te vergewissen dat:

● onze onafhankelijkheid gewaarborgd is en blijft,
● ons leger nooit en te nimmer tegen de wil van het parlement kan worden ingezet, 
● de democratie gewaarborgd is en blijft.

Zowel  het  eerste  als  het  laatste  kan  met  het  uit  handen  geven  van  de  macht  op  (in 
potentie) alle gebieden aan Europa ernstig betwijfeld worden omdat, zoals uiteengezet in 
mijn artikel "Europa: Geen democratie als zodanig"[1], de twee machtigste van de drie bij 
de Europese besluitvorming betrokken organen niet democratisch gecontroleerd worden 
of zich daar aan onttrekken.

Mocht namelijk in de toekomst blijken dat, zoals in mijn eerder brief is verwoord, onze 
onafhankelijk inderdaad wordt opgegeven met dit verdrag dan kan dat het einde van de 
monarchie betekenen. U bent middels deze en mijn vorige brief er immers expliciet op 
gewezen dat u om die reden uw eed zou breken met het ondertekenen van dit verdrag.

Deze brief is tevens gepubliceerd op www.tuks.nl.

Met vriendelijke groet,

Ir. A.H. Lammertink.

[1] http://www.tuks.nl/docs/Geen_Democratie_als_zodanig.pdf 

http://www.tuks.nl/
http://www.tuks.nl/docs/Geen_Democratie_als_zodanig.pdf

