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De 'nasifïcatle'en lenazlficatre'vaan de tribunalle vaan Eelsj, Luxeinbörg eir Ne- 
derland oondcr ei1 kort nao de bez6titiiag vaan de Tweede Wereldoorlog sltriige bij d11 
oonderze~ik centra01 Yeur de 'naziflcatnc' woort b!j dnt oorideixeuk geloerd 11ao cle 
maatregele due ooiader de bezlitting gctraffe woorte veui. waf betriif de positic en 'r 
functionere vaan tie aiburialle. Bq de 'denaziflcatie' woort daair geloerd ilao wric dc: 
maatregele vaan de regcring in ballmgsjap ank? dees bezl'ttingsinao.tn.ege11c liao ~t lil(! 

vaan d'ii oorlog u~i~gilige. 'f Begrip is dus vaöl rejaoler gebniuk cia heet z'ch neer 
alklia gelirn~teerd tol 'ne nationaal-soclallastascl~ei~ inhaajd vaai1 die maot.i.egcle of tot 
die nraoti-epele bocmèt zae'n doel gedcend woost, 't Ooizdcrzeuk is geleid aori de 
lrand vaan de vraagsilklliiig of tot '11 positiefr-ecl~teleke Iraj~ding vaan dc trubiiminlle i11 

Belsj, LuxembUrg en Nederland 't ooiinreugelek in;iakde urn de totiwpassiiig vaan 
bezkui~igsmaotregele en ballingsjapsnilaotregcIe te weeïstimoei. 

De sikiatie iri de drei oonderzeukde Staote waor 111 tcrsjeie opziechte geliek eir 
in aandere versjkllend, boeinet bij 'n vesgelleking t b s e  de hqdin-rgc vaal1 de trib~irial- 
Ie rekening g e h a w e  mós wciire. In Ncdcrlai1cl e11 L~iuernbUrg waorc rcgei-Lig zoe 
wie vors in ballirrgsjap gegaange oorzder de ii~vasie vaan 10 mci 1940, boebij in Belsi 
onch de regenng, ii-ielr neet de Keuiling ' t  laild verleet, dce vcur krnegsgevaaargesj;y 
Jin Uelsj koos. Pollctiek ZOUW evels dc Helzje Kemning oondes de bczening, mclz uitcii 
aiao de bevrijirig, zien corrsitiliidionele bevuogf-iede iaeet mic oeiocfene. 

Heicloor had Delsj woersjijiielek aondcr de bezeitirig '~"iinilrtair bcz&tiirigsadii~i- 
nrstratie, ite~wijl in Nederland eir LuxeinbGrg de inie ingriepenrde bijtgcrleke varia111 
opgelag woort, bocbi [lee iin Luxenrb~rg es cle mies ingricperide vaai1 de drei Inge- 
deild wcuiit. Bels] had de mieste rnaotrcgcle genome wal betrof de vcui-bercijing up 
'n v~jandeleke bezèttiing, oonder aandere uintot 't Belsj Plirlemint cap d?ri daag uauii 
d'n n11vaE de Wht vem wat beiröf de dillegatic vaan bevoaghede aongeiiiome had, es 
garantie veur 't wijer f~~iincrioncre vaan de Beizj,e euvcrlrede ooiider de verauirderde 
umsliundegtycde. 0~rcl-i vew wal betrof de ~nobilisatic waorc wktteleke riiacrtregcle 
ycnomc, m& oonder naiie 'n vcrplricclzting veui- neet-gemobiliseerde an~btei~crc: [urn op 
hilinnc pos te blicwc O~iclz in Luxeimbai-g waar 'n  w&tdelekc dillcgaillc waan bcvoog- 
hede veur dc rcgertng vcurzeeia, inch dmc rcikde ncct tol alle euverheidsorgaiie. Dc 
Wcderlauadse euvcrlieid had 'ne circulair opg~stC1ILI 111iC1 aoi lwijz~~~ge veiIr dc X I ~ I ~ I C I I C -  

rc vcur wat bctrsf de hajding aon te ncuine ocrndei ' i ~ c  v~lai~delckcn cuvcrvall, incla 
veur 9 t u c r  fimc~ionere vaan de eiliverbcldsorgai.ic waore geoir wkk~elckc inaotr.cgc!e 
getrofft. Oonder ~o~iwzicch vaiali dc bezèttcr bleve in Bclsj ei1 n'etlerland de iialrui~a@il 
euwerhedc wijer Stiincttonere oonidci de ganse Ilrezktlii~g I i i  Uclsl naome clc S~kltcrtrs- 
rnsse Giimcraul h e  w&ttelcke groondslaag in B e l ~ j  rech, nraon~ellck clc 211 ncdcr gci~c- 
uilade Wl t  veur wat betriif de dillegatie vaan bcvoogl~ede, bocb~j in  Ncderlarid de 
Sikkertansse Girincraol '11 direcae dillcgailic vaai1 de bezkitcr accepteerde. In Iduxcim- 
borg v6nïndc ' t  Parlcrniiit izao 't vestrèk vaai1 Grtietl-icriogin c i ~  regering ~ r n  cuverlkgk 

I Dees Liriiborgsc samc~attlng IS gesjreve aoli de Iiand vaan de Veldeke spelilng ei1 yianlmarrcii 
Leur de Mcstrcecllter vanant vaan ' E  Lii~rborgs Jiie besjrcce weurr iii Droiiinta, I', i3iiino~ilin, 
Ph , ,@eirJentei;r ape/li., Velclekc K r i k  Mcslscecli. 1992, Aaris. I - .  Mclrreel !t\ cir\ r,ioo,iri= 
laof. 'n beyryvrurg vuiirr ' f  dlnlek rwun Meztri~ecli, Veldeke Krink Mcsrrrc~h, 2001 en cle i1111c 
Mestreechseri diciioiiair BIJ Raedsbeclutii vaan S november 1999 is dei.\ slxlling dooi BOr- 
gemeastcr en Wethawers iaai1 Mestre-ee~I1 es officieel spelling el kind gcwore 



rntt de bezktter ~n iemie insrandic 'n reger~ngskemissne. later geneunlp administratief 
kcmissre Llic woort evels naa versjeie n-iaande eweg gedaan, bocnao de bezetter 
practnsch tot drrek bestuur ewergtng. De bezetter deeg wqer alle narionaole o-rgane 
vaan de Luxemblirger Staat ewcg en plaatsde de euverblicvende Luxcmb6rger eu- 
verheidsnrgane oomiddcllek oonder ziec h. 

IIeidoor stbnge de BeUzJe, Luxemloiörgse en Wededandcc bibunalle gedeiltelek 
in 'n aarrder verl~qding tob hunne aespckt~eveleke bezetter, boemet bij 'n vergelickl~ig 
vaan de hqding vaan decs tribunalle tot hunne bezitter rekening gehawwe m6s wcw- 
re Door de groan,dclaag an Belsj scch veur 't functioncre vaan de Belzje euverhend 
bleef "t Bclsj grooildw&rtelek bestel nag 't mies intak en wraore de Belqe tribunalle 't 
mms vaan cle bezttaer aofiaankelek Tn Nederland, boe de Staot neet zoe wie in 
Luxen~bfirg olanikmanteld woort, meh boe de riatiomaal organe wijer functioneerde 
door de bevoogheidsdi1liegatne vaan de bezetter. waore dus ouc1.r de t~ibuiralle mie 
vaan de bcz$ttiingsadmi11111shatie aoíhaankclck In Luxemiborg waor die aofl-iaankelek- 
hcid evelc ' t  groetsite, boe vaanwege de aofsjaffir~g vaan de organe waan Staat de tri- 
bulaalle oonmlddellek oondcr de bezetter geplaots woopte. 

De aoi~l~aankelckl~eid vaan de Belqe itrlbui~alle aan de Blelzje soevereiniteit en rech- 
sorde bleek; dudelek oct 't feit tod dc tribunalle weigerde de besluint-wèt waan dc bal- 
lingsjapsregenng totiw te passe die de tribunalle opdroog u n ~  ooilider de bezetting 
rech 'In Naom waan 't Belzjc Volk' te sprcke. De farmuull 'In Waorn vaan de Kew- 
ning' c11 d'n eid vaan trouw aon de Keuning woorte aongehawc en a011 de Keuïiing 
woort eder jaor aodlzaankelekheid verklaard. 

De ~Ctsvcrplicclitimg tok neet-gernobiliscerdc ambtenere op hunne pos miiste 
blieve woort door de tribunalle totiwgepas. Ouch recl3iers die hunne pos hadde werla- 
0113 IIFIO d711 inval woorte door de Belzje tribunalle vervolg. De bezetter khndigde 
euels oucla 'tie inaotregel aof tol zoonder zicn touwsturmmnng gevlochde ambtenere 
neet nao hunne pos machte retournere, wat met de mabjlisatie al bol vacante hrrctles 
bij de tribunalle leide. 

Ouch aander maotrcycle zörgde veur vacante poste b ~ j  de itrib~~nalle, zoe wie de 
ia-iaotregele tcgc Belzjc recl12ers vaan Joedse kolmaof. De Raad voor Werg~idrr~q 
raoj~dc.: dc Sokkertaris Cinncraal vaan Justitie evels; tot Delsj rech 't de I4clqc cutier- 
l~eiid neen to~zwstoont lictuci" ;la11 de oekveuriiig vaan dees r*aotregele mleT te werkc. 
Intei-r~aiiioiiiilol rcclz In de bbrm vaair artikel 43 Landoorlo~egleminb (LOR) zouw 
Iaeibol wocrsijijiiclek gesjbnt?c wcure Es de belraffc rechters zuech evels zelf es Soed 
criuwe rcgistrcre, woo11 huil verzeuk d ~ l  vaanlcvezire aon hunne chkf te i-~iclle De 
Bclqe tribunalle proncstccrcie tege dees bezCttingc~maoltregel, boebij de sjeiitiing vaan 
De39 zoe wie intet~~atiornaal recl-i ooizclcrstrlep woort. De bezètter weigerde evels ai1 

~l~scussie te goon. Eli alle~vel 'r liekcnde es-of de Bellaje cuverliiemd de raod vaan de 
BantrY i'oor de E6'Tfetgp\'i~g volgde. rapjde de Proctirenir Glnneraol vaan 'c Breuselse 
E - h f  z m i  Bernq? de Jocdse rechters rn zre ressort met pensioen te $0011, bocbij  si te- 
gesli.llii-ig tot aoit'o&tlzi~g oet Y tamb door de bezetter teininste 'n periisioen octbetaold 
woiirr. Dit urgent vcrzcuk door 'ncrt hoeggeplaotade Belgen aiinbtericer riraakde 't 
prakrrsclr oorlzmcwgelek dc oetveuring vaan dee riia@itregel te rilegere, una zcFe n~iie urm- 
tot gelil ooi~dersteu~llng waor touwgezag veur diegilmege diie dee rnaotregcl neet 
wouwe nltovolge 

h l  bij d"11 aorrtiaaiik vaan de bezetting woort de con~pelentie vaan de 'Delqe ~ r i -  
bitnalle veur wat betr6f euwertreinnge en n-ilsdrieve gepleeg door lede vaan t u l t s  



leger en instituties la Belg gelrmnteerd. U m o t  dit gans in eu~creins~mlming m&t 
intemationaol rech \vaior, is "t logisch tot de Bel-je tribunalle heitege neet geprottcs- 
teerd hhbbe. En allewel de conipetentie veur tilat betrof biorgerleke gesjelle ooliaoul- 
getas bleef, woort de straofreclhteleIce Gompctentte op vers_i&llende vlakke gelimi- 
teerd, wie oonder aandere veur economlsclie rnisdrieve. illegaal waopebezut er) sabo- 
hasj .  Boete artikel 43 LOK bezaot iiatenaatmonaol rech gei speciaul verdraagsastikcl 
wat de competentie vaan itrubunalle m bezet gebeed regelide en juriste haddc gein 
unaniem meining eziuer dit oondcnverp. Xori de hand vaan Bels~ rerh waor dur ' a l  

compctenfie vaan de Bclzje tribunalle. 'r Hqfilan Cassatie zoisw, nam 't tsielia-jd vaan 
z'n competentie, veur de Belzje tribunalle op groamid vaan Bcls~i zoe wie mternatio- 
naal rech en miet sondersteuning vaan de parkette constant tege dees bezk~ttngsniaot- 
regele prottesterc. 

De S~kkertairis Ginneraol vaan Justitie pasde e decreet vaam 1939 aon ilim met 
tijdelekc beneurningc de vacante plaotse bij de tnbunillle op tc völle. Allewel neet 
gans in, euvcrelnstumnling met Belsj rech, zörgde dee groondslaag in Uelsj rech de- 
veur tot de bencumingsproced~tur groctendcils in Belzle I~an bilcel: Opeitivolgende 
Sikkertarisse Giimeraol zozhwe bij berric~njing vaan tie bez&tter de beneuiriingsprucc- 
duur stèll&gke en door veilxaogl~~gstact~eke pcrbere einegen ~iav lood vaan de bczeticr 
op die proceduur te vcurkourne. De zvktteleke pliech vcur amnbeenerc  LI^ op ht11111e 
pos te blieve en de weigering vaan de mieste uni te weiir6kke leide cletuuw lor de 
hoeger functies biline de t~ibunaill~iZrarchie Iers xaao de bevrij~~ig vrij kcuoii~e Vaan $c 
lieger functies woort nao dc bevriyng bekans drei kwaa-E-t nog bezat door dczeltCle 
persoene es beiieump vewr d'n nnval. 'n Yerordenlng vaan de bezetter tot verjoiig~ng 
waan de kaders t~ooi"tb!~ de tribunalle neet metein doorgezat, aach urntol joon-ik iiao- 
geslach oontbraok De polleliek eil de niaotregel vaai? de bezetter veur wat bcirsf 
beneiliminge b ~ j  de Eelzje tribunalle leep daorum nörges op oet. Boe de bezetter c 
besluut trof urn reclaters dic waan anti-D~iitse uutinge bliek gcgeve hadde oel hun amb 
te zette. leet lieer zie beslutit door de Belzje euverheid oetvcure. Zoelaarg es tol dees 
rechters door Duitse icriegstnbunalle berech woorte, beweerde de bczktter tot de Del- 
zjc tribuilalle d ~ t  accepteerde. Boe decs rechters daodwerkelek Diuztse verordeninge 
gesj6me liadde waor dit neet verwoonderlek, urntot ii~temat~oiraol rech de bcz&ttcr 
heitouw eunduidcg de me~igelekheid gaaf. Evels, boe tic recl-iters (iet 11~111 amb gerat 
woorte of geanestecrd veur 'm ex Q ~ ~ ~ C ' I O  I~anclelirig zouw 7 Hof rurr Ccr.~"v~rsre s.116t 
succes en met gebrisuk vaan iriterïualionaol cn Belsj rccli, zoe wie de wadrsjouwliig 
tot 't oonder: zoe'n riinstandeglrede neet wwer k6ms Sui.ictlonere, 'i besluut vaan de 
bezktter aanvechtc. De posut~efrecl-itelcke hulclimig vaan de Belzje tril~unalle, me1 
naome \ t13$Ul/r>un C;ass~tlc>, waor 't dudelckstc bij de touwpassing waan bczEt~ings- 
maotrn-egele Maotregele vaan de bezkttcr wooi-ric gezeen es feitcleicc mautregclc, neet 
vaan Belzjen oerspmrzk, boedoor Beisj rcch de aibiutlalie nect touwleet. uin decc md- 

crtregele touwr. tc passe. Boe 'n equivalent rn Belq rcch R~cstoont woort dnt louwgepírs, 
wat door de hezeiter cawgluikend touwgestandt: woojl. Boe dit neet 7 ggeal wam, 
gaove de tribunalle e saod vaan feltelek e f i k  aoi-i die Ziezktthngsmaotregelc. zonder 
dees evels ~ O L L W  te passe. Zae woort 't: i1Ycgaol agglorneratiedecrecf vaan de Slkkerta- 
rrs Ginmlerael vaan Bnnnelandse Zake neef rouwgepas cn gesj&llle oontstaiide ooneier 
dit decreet neet aofgehan~deld. Exels, gehoerzamcnd aon 't Iluitse bcwcl tot touwpas- 
sirag woast wel de rippnzzentant vaaai Groet-Antwerpe un de rechsr,aol es ripprlzzen- 
tailt vaan 'n ~Plegaol geannexeerde gcme~nte erkind. 



Die waar euvregec pas nao m i e  crisme die veur de geluifw~erdegheid vaan 't 
leicrqap vaan 't Hul/ wan Ccr~safir sjB6jelek waorc. Boe de Sikkestasissz C~ni~eraol 
'ne tnaotregel aufkhnrkagde dee in strijd lmèt Belsj rech waor en es ners de Iieger &I- 

bunallc en denao 'd FSofvarn d'crssatse dces proofde aon de Groonrdwkt en wetgeving 
oasnt.itoant 'n patst$lli~ig. Bez2tter en Sikkertarisse Cnnneraol waore vaan mennlng tot 
dc rnaoiregcle door de Icsgeneumde aolgekbndeg op groond waan de Wel veur wat 
bctröi de clillegatie vaan bevooghcid Ic.rach vaair wkr hadde. Dit zouw ewels neet al- 
Iein n2E.r a c i ~ j  rccll, meli oucla artikel 43 LOlR in str~jd zien. Y i9ofvan Cassuire 
gaof daan ouch neet touw. Meh, ouch In str~gd met Bekj rcch gaor 't Hofvon C ~ s s a -  
!te wel pemissnc aon de Sikkestarissc Ginsleruol de Wet veur wat betsQf de spieciao1 
bcvoaghede vaaii de Keunlng oet 1939 es nuie groondslaag te gcbruke veur collectief 
geiloine rnaoisege!e die dann wetskrach hadde. Es 'r f10ft~nin Cassatie hei ' n  posit~ef- 
reclrtelcke Ilajclirrg haj aoiigeilome, zouw 't de rechterleke prove traan dees rnaokege- 
Ie vaan dc Sikkcrtansse Ginneraol neet net han gegeve mage EzGcBbbe. 'a Insjattings- 
fot11 vaan ' i  Hof van C;Ll.ssa!rr bij d'n twiede juridische crisis, boebi zee oonterech 
ineinde tot de bezetter 2'ch met 'n loupe~ide rechszaak bemeujde. lerde detouw toa 
heer te verzwaak waor urn te stilijle tege 'men Duitse maotregcl dee verpliechde tot 
illegaal decrele vaan 'iae Sikkeflaris C~nneraol op groond vaaili de Wet veur wat be- 
brof de elrllcgatnc vaan bevoogbedc toch touwgepas moste wcusc. 

Oondaaiaks de veur de Helqc tnbunalle oonveurdeilegen oetkoms vaan de mie 
juridnsclrc csis~sse cóntanueerde 't Egof van Cassnrw ' t  gebrnuk vaan positief rech urn 
tege vessjeic maatregele vaan de bezetter te prottestere en perbeerde dees trok te dre- 
.]je Dit waor 't geval veur n-iaotregele veur wat bets0f d" A~rbellsesrzsah in Nazi- 
Diuitslarzd, de vreiseleke touwstande ii-r kamp Breendonk, de in iersten instantie oon- 
bestraofdeli inrnniiging vaan 'Ren SS'er in 'i1 loupende zaak bij de Rechtbank vaui 
&rrrt@ Aanleg i11 Arloiz enli de gijzeJnaornes vaan rechters. 

Bellqe trib~inalle gebruukde daan oucli positief reeh, soms niet succes, urn weer- 
stand te beje lege bezkittingsirraotrege1e. Dao boe de Belzje 1rib~r~iail1e touwlete tot 
aofgeweke woot-t vaaili poiiitiefrechtelcke bepaolinrge waor dèks geiiieri aandere weer- 
siand n-rie meugelek Lege de touwpassing vaan de bez&iiinigsrnaoh-eg&, of ? t o e  de 
maotrcgclic vaai1 de beöbtter oi"cliegnnriegc vaan de Sikkertarlsse Ginneraol op groond 
vaan r3eilsl recli zvaore. 

Dc 1,uxembargse trnbunalle Mloorte b4 d'n aoiivaank geluck naei '11 gnnsc tics bezet- 
tii~gsm:iotrcglc gec6n1fronieerd, dic perbeerde hun  positte eir funcrionere te beïnwlocie 
Dc forri~~iirl boein&t rcch gesproke woora, woort veraandercl vaan 'In Naom vaaii de 
Grocthertogin\iao '311 Naom vaan 't Volk', wrat zoe liekendc op de Dustse fornluul 
tot ' t  gein ueutraol lornauul nrie weor, boedoor volkerech soc wie Luxembtirgs secla 
gcsjóirrie woorte. Dit woort geamplificeerd door de loyaoliteltsveuklaoring die de 
L~ixembtirgsc rechtcis In slr-jd rnèt intematioiliaol en Luxeimbergs rech verplliecla 
woortc tc te~l<ene. 't Opsplitse vaan 'd hoegstc Luxeliibörgse tribunal, de Cour- s~pL;- 
r.rracai.c3, de wcrplieclrting vaan 't gebruuk vaan Duits es emiiegsle rechstaol en de belle- 
~iriiiiiig viin~i Duitse reclitcrs direk binrrc de Luxernb~rgse rechtersjap waore in str~jd 
t~iet Luxeii~blirgs en iriteniationaol rccl~. Genn iiikel collectief pnoltes tegc dees maot- 
regele is bekixud, allewel cle presicieiit vaan 't Luxen~blörgse TrrbuissrS prottesteerdc 
tegeiii ' t verplicch gebruiik vaan Duits es elnegste rechstaol unltoa dit 'n sjennilig vaan 
iiiiiernatiionaol rccP-r ii~lrezl. Quch nog veur ' t  iald vaan t940 verardolineerde de bezdt- 



ter tot "t Openbaar Miiiistel-ie eder zaak aan de campereritie vaan de Luxemb~rgse 
tribunalle k& ooruttrekke en bij de Duitse tr~bunalle aonlzeiigeg k ~ s  make. 

Luxernbörgse rechters woorte wqer aon ideologische traii-iiiuge oon~de.suvo~-pe en. 
naa inveuling vaat2 groate gedeiltes vaan 't Duitse reclr, drrek in de Luxernbörgse 
rechsoi-de, ouch sron traiiiinge in 't Iluits rech. Behalve dees sjen~ziiig vaan iiuterïiaiia- 
naol rech woort ouch dc Duitse rechtzrleke organrsatze ~ngeveurd, boebmj Liixeiil- 
börgse secliters veuyliech wuoite vaan de LuxenzbOrgse Nazi beweging (VdIB) lid tc 
weure en d'n eid op Hitler aof te legkc. 't Gaof irrkele protieste, ïneh i.iuernes naom 
eilontslaag. 13e wlenege dlc weigerde, zoe wle President Faber en Kantorirechler Wel- 
ter, woorte ooi-itslage en gedeporteerd. Zelfs wie de Luxernbörgers aoii de Dirrtse 
deenslaiiech oondemon-pe woorte naom geinen mkele rechter oolztslaag, rilletvel d'r 
v%ö! rechters waore die hun lidmaotsjapskaiart vaan de Vd& ts-röksjlkde. Zie wooste 
daami ouch door e Duits standgerech veroordeild c11 gedeporteerd. 

ID 't oug Loupcnd is de aonliajdeiide weigering vaan Luxemb~rgse rechters iim 

oontslaag te tieumc, allewel d'r gcin w&tteleke bepaoliizg gevoonden is, die hun ver- 
plicchdc in tuirctie te blieve. Duitse rapporte besjrieve wie de ideologische training 
vaan de Luxenibörgse rechters op niks oet leep. Mer eiilen iiikele EuxcmbOrgse rech- 
ter woort oondeir de bezetting beneuinp en 'izen iiikele kraog proanocie. Oel. waritro~i- 
we woon? geiiien eine Liaxernbösgse rechter bol de Duitse tnbun:tlle geplaots cn zjus e 
paar h o g e  de Rickferbr*refe 111 te zicn. Zelfs de Gestapo sjaldc tot h bbckao~s te ver- 
waarloeze minclerheld vaal? de sechtess z'ch oer etivei-ttligii~g vaan de VdB lid had 
laote make. Wat heibij neet oer 't aug verlore inoot weure, 1s tot "t ioi totaol nuer get. 
vaan e zevetegtal Luxernb~rgse rechters gaof, de plaotsvervengers deblj iiubcgrepc. 
De bczètter had hun geinekelek door Duitse juriste kinne vervaaiige, wat gezeen de 
tiieneumsng van Duitse juriste binrie de Luxenibtirgse reclatersjap neet oonwcrsj ielilek 
bvasr.. De besjöldeging vaan de bezetter tot dc Liuxembörgse rechters stklselmaoleg 
lieclztere straove oetdeilde, km cin vaan de reijes zien boemln dees reclïtcrs oolidcr 
de bezèttitir-ig in hun hnctie zien geblcve. 

Dc vraogsk&liing vaan dit oonderzenak kós evels vetir Luxe~nbCirg neet naoge- 
gaange weure. Urntot de rechszake die in Luxernbörg oonder de bczkniiig zien aof- 
gchaulrdeld neet gepubliceerd zicn en nouwstumining tot touwgaank in cl- arcllieve 
naeet gege\,e woon, kéis neet oonderzeuk weuirc in wie wied L~ixeinbbrgsc rechtcrs 
z'ch vaan 'n positiefrechtcleke l-i-iding bedcende us~i wecrstnnd tcge bezkttingsrnaiol- 
regele te birje. 

De bezèmcr in Nederlaiid cuvcrlzig met de Nederlandse etiverherd In wie wied de 
forrnuul boemkt sech gesproke woort ïieraarrdcrd k ~ s  tveurc nao "111 Naoin vaan 't 
Rech' D'n Hoge Rntrd meinde einst~zn~meg tot gei bezwoer besiooi~t iiin aon dit uer- 
zeuk tegelnoot te koun~c, allewel iege de Nederlandse gaoondwèneleke I-repeolii~g u n i  
'In Waom vaan de Keuningiri' rech te spreke verstoete wi~ort. Ouch nau intenaatin- 
ruaol rech hoofde neet zoonder inie aon dit verzeuk voldoon te weure. 't Beslutnl waan 
d'n Hoge Raad waor evels genorne op groond vaan de dat~uqyzi~~gerr, die 'nc circulair 
vaan de Nederlandse regering waore veur de hqding aan te neum oondcr vvij- 
andeleke be7ktting. In stsjd met Nederlaaids rech waoili cvels clee emrciulair buve de 
Gs~oiidwèt geplaons eiz in strijd met zien ooniaofliaankelekheid !eet de Hoge Raud 
z'cb heidoor Peile in z'ncn aetlègk vaan unternationaol rech. Es gevolg hcivaan woort 
denao de naom vaan de Mederlan~dse Kewniingii~ via c~rcwl~air oet ' t  publicke Ievc gesj- 
rap en d'n ambseid veraaiiderd, zoetok eder rerke vaan de Nederlaiadse soevercinuteit 



oee 't openbaar leve ctetgevceg waor lege ' t  oontslaag vaan President Stheernan, Idee 
in '11 c~crirtilcnl neet dees. yennlng vaan 't Nederlaaids rech tciuwstoonr, woort neet ge- 
prottcritecrd en w i p  o u ~ h  geincri actie oondernome. 

De tribuiralle pasde euvriges va61 bezkttlngsrnao&egele oondaanks hun sjenning 
vaan ' t  Nedcrlailds rech gewoen touw. Ouch Lge maofregele tege Nederlandse rech- 
ters vaan Joedsc kornaof wooi-t ooadaanks sjenning vaan Nederlands en meugelck 
imremat~canaol rcch allein iner door 'nen nnkele geprottesteerd. De euverdracb waan de 
cornperentic vaan nnisdrievc gepleeg tege de bezkttcr nao tribunaYIe &e door de be- 
zCtler opgeriech waore, waar in euvereinsitum~~lng anèt internarionaol rech. Er Weder- 
lands trlbunal lag 'i1 verordening die hun co~npetentie limiteerde evels zoe wied oei, 
tot ouch zake die de bezktten aan de Nederlai?dse tnbunalie euvergelaote had, toch 
aan bez6ttingstribunalIti woorle wijer geleid. Aander Iimitaties waan de competcntne 
vaat? de Ncdcrlandse tribunalle, m e  wie sjorsing vaan ? tIacckfrechr, lokde 
oonciaanks sjennir~g vaan internationaal rech gel prottes oet. De nnveurung vaan polle- 
tickc tribunallc geneump vrehrechdspraak en de sjennmg vaan internationaol rech 
en de Nederlandse wkkteleke bepaolimg veur wat betrof ne-bis-in-idem2 zöirgde veur 
groeten ambrac binne de Nederlandse rechtcrqap, mek leide boete get ~ridiviclueel 
oontslaagnuo~nes ouch lieet tot collectieven actie. Tcge de iiiweuring vaan de econa- 
rnaschc rechspraok woort wcl 'n rechszaak aongcbrach, boebij gesteld urooirt tot Ne- 
dcrlarrds c11 interruataonaol rech gcsjónrie waore. B3'n $Poge Raud oordeilde evels tot 
artikel 43 LOR en de verordening vaan de RykcommSssari3 aontuii~de tot de vcror- 
deninge vaen de be~kkter wktskrach haddc, neet door de rechter geproof kbste wcure 
cn daoruim door de tribunalle touwgepas móstc weure. De wettelieke bepaoling tet 
heer alleiti w&tgeving vaan Nederlandse oerspuiligk kós toiiwpasse woort door d'n 
Hoge Raad liclbij opzij gezat. Fntemationaol recla waor octndudelek ewver de proof- 
competentie vaan de tribunalle vaan e bezat land, rnch juriste en de Belge rechsprak- 
tijk oet d'n Icrste Wereldoorlog tuinde aon tot d'r genhg ineugelekhede waore vcur 
d'n Hoge Rcrad Liin proofsech neet zae stelleg te oontkinne. 't Rizzcltaot waor e\iels 
tot de Nederlandse tribunalle oonder aandere ouch de verordeninge tege Joede touw- 
pasde, allewel die verstoetde tege inteniatioriaol en natioliaol rech. 

Vni~iïaof' dyn aonvaank vaan de bezitting eisde de bezitter 't rech op ~ i i m  rcch- 
ners ie beiicuine. Reneuminge veur le~ci~dc fur~cties btj de tnbunalle woorie oonn-iid- 
clellck door hatinui gedoon 0111 veur de liegere nao .FSrhfiw~*~rserk. B-Icidcaor \voorte nl 
g;lw KSB'ers bcneut-np, me11 hun aontal bleef vril lieg door de oontouwrelkci~dc ca- 
piscileiie vaan NSB jiiiriste Tot dc bezenter waan dc wkrteleke ei1 gebnikelckc beneili- 
mtngspsaccduui. aolwiekdc \voort doos de nribuilallc gelaote geaccepteerd. Die bczkt- 
ncr lokde Y zdc ii~ierdcrheid vaan de leqendc f~k~ecties te beiiewn~e, boe-oonder de pre- 
sideitr c11 vcr.jcie iaodsliicrc vaan d'n Hoge iSla~lr31, z0e wie ~ 2 ~ 1  raodshiere big de 
g~i.ecSnp'shor~en. Ouch bij dc lieger trilsunalle Iiad 'n stolizeenleke minderheid dc beiie- 
~irntney aoil dc bczkrter Xe daan~ke. De verordenirlig veur wat betröf de verliegmg vaan 
de pciisiocnsgcrechregde leeftled vaan 70 iiao 65 jaor zörgde veur uaöl vacsiinfe fiinc- 
ties. war d'n iizvlood vaaiii de bezètícr op iiui bcireunizirge vergeniekclekde Alle~fel 
dec in;iotrzgcl ouch 111 strijd waor nikt inleriiatilonaol- en nationaolrechtcleke bepao- 
Iinge, accepteerde tie Nederlandse trnbxinalle laiiöiiri gelaote 

Dao waor bij protteste vaan de Nederlandse tribunalle veur wat betröf de wan- 
xotiwsrande in 't kamp vaan 0nimei-r daan ouch naodrökkelek gein leiing vaan d'ii 
Ifo'ogc. Raírd of cine \vaan de vicf g7ei.ecifitskovena. D'n Amsterdan?isen Officeer vaan 
Justitie c11 Ar~crna#~.~s~n~e~~~.sv~~~-I~fdjantk leide de prcattcsactie hentege. Drci raodshiere 



bg 't Liewardeaise Ger~echtshofsteumde dle actie h o r  in hu~"ioitlei1 mrt de atraof- 
maat rekening te h a w e ,  boenao hwnlre vatul die raodslniere nct lruii amb gezar 
rZJ1ez~el de tnbuizalle prottesteerde waor geIn collectief dreiging vaal1 'n cancticr traan 
verboonde. Dat oondaanks 't feit tot die oontslage ooiu~i~ddelliek rngrcpe iim de rech- 
spraok en in sitsijel met intematiosnaoI en, nationaol recli waore, boedoar d'r Iri.eur gein 

inkel tribunal nog de garantie vaan oonaofhaar&eleM~cid bestoonr. 't Collecrtcf prot- 
Ees vaan de Nederlmdse hbur-ialle had wel es nzzeltaat tot de kauilpc gedote woorte. 

Aander bez&@ings~nao~egele woorte wel touiwgepns. Versjeie tribuiiaalle prones- 
teerde lege de maoiesegele veiir wat betrof d'n -rlrbeif.$elresah en wclgcrdctl i n  icrste 
~nstantie rnenlivksking, nreh gaove oetindelek oondaatiks sjenning vaan rnterrratiotiaol 
rzclr toch touw. D'ti Hoge Ruad regelde z'ch 'n oeiziiiiiderinzg, meh sleipde die alle111 
w u i -  z'chzellf troel en neet veur de aander Wederlaiidse tribuaalle. De betbtter veror- 
clonneerde ouch iliog tot de zetel vaan versjeie trrbiinalle ver-plaots mos wcure, boe- 
roonder dee vaan d'iz Hoge Raad. Dit waor in s'trlid niet iiiteniatioriiaiol rech en volges 
Nederlands rccki zouw dit kinne betehene lot dees tribunallle IieeT nrie cs Nederlandse 
tnbuiialle gezeen koste weure. De isi\reuirrng vaan 't FiiS~rerpl-s~~z~p jokde 0~1cl-1 prol- 
teste oet die niks holpe, meh woort oondaanks sjenrriiig vaaii ~ntcniatioiiaol e11 nalio- 
na01 rech irigeveurd. Damer, raadslrier b ~ j  d21 Hoge Raad, en dee vaaiiaof d'aa aon- 
vaariik vaani de bezettung oonopliawelek lege illegaol niaotregcle geprotlesteerd had, 
deende heibij z"n oontslaag an. 

Vaanaof de zomer vaan 1944, tege 't irtd vaan de bezcttiiig, pcrbeerde versjeie 
itsjbunalle dc gelaote hajdiarg vaan de Nederlandse rechtersjap te ~ioorbreke eia be- 
twisde opeliek de 'Uegaalitent vaan versjele verordemuiiage. Dit tuint aoii tot d'r juridl- 
sche rrreugelckhede in 't indernationaol en Nederlands rcch waore urn de toiiwpassing 
vaan versjeie bezkttingsrnaotregele te vreerstoon. De mieste ~nbunalle wachde cvels 
't tnd vaan de bezrittiiig aof, zoc wie 7 feit tot niks tege de gijzclïiaome en 't verimao- 
re vaan veirqkllende rechters gedoon woort aonztuint. 

Nederlandse tsnbunialle lete daan oiciclli iiao urn 't positief sech re gebnStc uin 
weerstand lege bez&ttingsmaotregele te bcje. Allein m ei geval lökde 't urn de Nedcr- 
landse tribunalle oonder leijiiig vaan 'rr al-~-oi~slisselli~e~~rsr~ciFriba~~k te orgarriserc urn 
dl: polletlek vaan de beziffcr te veraandere. In  de iizteste gc~salle waore Ncdcrlandsc 
trubwralle te oongeorganiseerd urn colleclrel' iege bcpaolde bcz&tzingsrnaoiregcle 
weerstand te beje. boebnj oeich neet altied 'n kaös vcur r ~3osit1cfrechtelck standg~lint 
gemaak wood. 'n Mie pasitiefrccl-iteleke Elajdiiig 7ouw dc Nederlandse ~riib~~r~nile 
evels gedwónge h6bbe urn z'ch tegc bepaolde bez&t-tirigsrnai~tregclr te wcre. 

De vraag of 'ia positieirechteleke I-i%jdlng 't veur dc trnbui~alle ooiir-i-ieugelek a~iaaicde 
urn tege versjeie bezèttiit~gsmaotregclc weerstanid te bqe kin daorum ouch neet 111- 

voilideg bearituooïd wcure In~tenlationaol- en i~atiunaolrccliteleke bepsrolrngc gaove 
drgvl-nnnte, boebij soinrnege entvcrfcungernder es aandere waoae, u111 bepaalde bezet- 
itir~gsnnaotsegele neet touw te passe 'n Posatiefseclz~elcke haldiirig zo~lw trrbwinalle in 
die situal~es dus leder gedwónge hhbbe de oetvoering vaan bepaolde bczklhngsmrrot- 
regcle te weerstoon. Dlelzge tribitlialle waorc 't mies posiiliedrechlelck in hun Irajdiwg. 
't Leiersjap vaan 't Hof ilarz Ccissarie holp unz hun Erajidiny de collect~ef sanactic vaan 
' t  nrcugekek opsjorte vaan hun werkzaod~ede krach bq te zette. De lduxeinbOrgse 
tribunalle mote noedgedw~nge boete cle vergcliehi~g valle. Dit vaanwege c gebrek 
aon nnformat~e euver % gebrnuk vaam rech, de vseugtijege opheffing vaaai de COEII. 
s!rph.teure, de bcneum~ng vaan Duitse rechfers en 't gemaak boeanèt de bezetter 't 





De lieger tnbunalle in Nederland woorte es ierste met de Iegaoliteit vaan de bal- 
lingsjapsmaotregele gccbnfionrteerd. boebij d'n Sicage Raad door zoehe rriaotregel 
gesjors waor Clondanks V. feit .tot gein yaondwenteleke bepawlifag of aairdcr wletge- 
vrng de regering 't rech gaof dccs  nao oh-cgele rnkt wdtskracl-i aof te kbndlgc, accep- 
teerde iers de lieger tribunalle en, nao oongedoortmaking waan de vorsmg oucla rl'ri. 
Hoge Raad, hun legaolltell. Qeur wat betr6f de speciaole oonderdc~le vaan de bal- 
Iingsjapsn~aotregele, veural veur wat betrui ' t  verbod vaan tr0kwi?.rkende krach vaaili 
srsaofiepaolinp zoe wie bepaolmge vaaui publicatie wiekde de Pledcdaridse tribiinal- 
le auch aof vaan Nederlandse wktgevrng. 

De iriaotregele zbrgde deveur tot bekairs alle bcz&ttiirgsrnaoli'regeIe die 't functi- 
onere of de posatie vaan de tnbualle beïnvlaodde trukgcdrejd woaltc. Nog op 
groorrd vaan h a ~ r  ballinlig~japsbevooghede kondigde de regerrng nao trokkier ril Ne- 
derland mveringsmaiotregelen aon weur de rechtersjap, bocbij dne lede beiret~rirp om-  
der de bezènang, behalve Sniits en de Visser, ouclm veur hrnn neei-e* officio handele 
oondenzeuk en veivolg wnocte. ZSc priocedu~tx vcur 't oonrderzewk nao dc rol vaan 
veur de bezettiilig bencumde raodshiere vaal7 d'n JJogh: Raad, aoe \vue Smits eri dc 
Wisser, zouw z'ch 't laiigste kekke. Versjellende ooilderhajde mkt de regering I-iairlde 
es rizzeltaat tot e coinprou~lis getroffe woort, bocbij d~ie oonderhqde gezeen woozte 
es e soort vaan verantwoord-ding weur 't fi~nciioniere vaan d91i Ht~gc-. Raad oonder de 
bezetting. li1 mil veur i-dinniuiiiteil vaan ww-jer mveringe sfurnde d'n Hoge Rncsd trin 
touw tot 'n zuveringsautonteit veur de lieger tribunalle gcvlirinp woort, dic de 
groondw6ilteleke bevooghede die aon d" Hoge Raad touwkaoine urn rechters bene- 
ump veur de bezetting act hun atrib te zette, zouw oetoefeilc. Toen dees zuiveringsau- 
toritait, geneurnp Hoge ColSege voor de Jtechfrrlijke Mncks, d'ii Ifoge Raad urn ver- 
auitwoording vnoog, weligerde d" Hoge Raad, mèt Izililp vaan de Mrnistcr vaan Justi- 
tie, um met te wCrke, meinende tot de gesprekke in&t de regenilg daoveur al z6rg 
gedrage hadde. En allewel Smits obbenuils Ibenewiimp en de Visser bak in zien aajd 
m b  liersi&ld woort, zouw dee nao-oorlogse crisis roonlelum d" J$ogl- Raad neet 
ophawwe tot de Keuniizgln, tege de gebrukeleke procedt~iir in, Doizner es presiident 
vaan d'ii Hoge Raad beneuinde. 

111 wae wued 'n posntiel*rechle>lckC ha-jdding 2 teinr de tribunalle «onrnc~igclck maakde 
urn bepaolde baJlirrgsjapsniaotregcIe neet touw te passe k111 alleirr veur L~~xe~nbdzp 
invoudeg beantwoord wcure. De bevoogheidsdillegarie weur d'n oorlog aon de regc- 
nng ei? de belenacl-it~giirg vaan balIi11gsjapsinaotrege1e door 7 paarlerriirzt irao dc bevrq- 
ing zörgde dieveur tor due maalregele wktskrach hadde en door de Luxernborgvc tri- 
bunalle zoondcr proofmeugeleklneld touwgepas nnbste wenre In Bels] zzae wie Wcdcr- 
land waar de situatie neet zoe dudelek, uinntot gein dudcIcke dillegsrt~e vaan bcvoog- 
luede bestoont, bestaande positiefrechieleke bepaoliilige de octocfei~inrg waan de w&- 
gevcnde rnacli door de regering neet touwlete cn 't p~arlemini CIC bailingsjapsmaoZre- 
gele neet bekisachteg had BeLzj~c zoe wie Ncderlaimdse tribunalle In aofwiekirmg 
vaan bestaoride posutiefrechdelekc bcpaollinge de ballllrigsjapsnraotrege1e vaan Irit~r 
rcgerring touwpassc, boebnj 'in posnticfrcchteleke hqdniïg 11wn gedwbaage zouw höbbc 
teminste sommege vaan dces rnaotregele te weerstoon. 

Dit oondezzeuk riechde z'ch weuiral op 't recl1 eir de vraog of aon de hand vaan pas)- 
ticfrech.tcleke bepaol~nge tibunalle bez&ttr~igsmai~tregeIc of ba~lingsjapcinrrutrcgc~e 
nróste touwpasse. Dc oetkorns waor tot ' n  positieficclrtelekc hajdilng in eder geval in 



Belsj en Weiierland 't neet oonrnenigeiek maakde mie weerstand te b y e  bq de touw- 
passing van bepaolde bezenings- en ballnr.igsjapsmaotregele, meh de tnbunalje zelfs 
dwbng temmrite sommege kaan dees maatregele neet touw te passe. D'r woort neet 
.ipcciaol geloerd of d'r aander, neet-juridische reles waore urn nn aofwieking vaan 
positiel' rceh dees maotregele toch touw te passe, allewel dces soms nao vgore ge- 
brach woopRe, qiis of neet. Es touwgtf wooct daan geloerd of de whtgever gel wette- 
lek raomwerk kós v ~ r m e ,  boedoor inbuilalle oonder 'n bedtting ouch neet veur 
zoe9iiá neet-j~~r~dische vraogc geplaots zouwe weure, umtot dees par excellence door 
%e wetgever opgeloc behure te weure. Qondaaruks intematianiaolrec11teIeke oonrwilc- 
kelinge ei? ~ersjklleride iaationaolrechteleke bcpaolil~ge in Belsj en WederlaneZ, ewcls 
neer in Lwxernhörg, waor n6rges zoe'n raomuki&tgeving aoiigenroinie. Gezeen de histo- 
rie vaai1 de Belzje Wet veirir wat betröf de dnllegaiie vaan bevooghede, die pas op 'r 
Ibste momint i11 't B&J Parlelraii~t waor awngclaoine, liekent dat ouch neet veur de 
hand ligkcnd. 

' t  Veurstkl woort cvels gedo011 urn nationaol w&tgevrng aan te te:Ezumme, die dc- 
veur kin zorgt tot ooi~der '11 v~jandeleke bczktking dc anationaol osgane kinne wijer 
functtonere i11 euvcrcinstulratnlng ~nk t  inlernationaol en nahonaoi recht. boebij de 
bezktter geholpe weurt in dc adm~nistiatte vaan 't bezat land. Dre zake die de bezètter 
cvels ooaider tnlcrnationaol rech ncet touwkoume, zouwe op groond vaan natronaol 
recli, zoondcr zleta tnmingiiig, door nationaol orgai~e aofgel~andeld molie wemre. Ma- 
otregelc op grcwnd waan dees w6ageving zouwe gein wktshach kinne höbhe, ouclr 
ut31tot d ~ t  versloet tcgc artikel 43 LOR. Zoelang dees nakionaoi wetgeving in einve- 
reinstuiziining i~zèt inteniationao0 rech is, zouw 'ne bezetter dees neet aon de kant 
kinnc s-juive, teilzij heer z'cli aon sjerining vacm internationaal rech sjoldeg maak. 
Iiiteanalionaol rech, allewel 't 'n verclwcleleking gicf clever de bevooghedc vaan de 
bezetter, km ZJLIS wie dni veurstkl veur 'n nrmaiioniaoi wkt gein dudcleke urnlijnmggeve 
vaan die bcvooghede, ouch ncet vaair die bevooghede die sion de natioriaol celverheid 
oonder de bezetting blleve touwbel-iure. Ouch vcur die bevooghede die oonder 'n 
bezitting ootider de iia~lonaol euverheid blieve valle, kiii deec wet neet vewrsjrleve 
tot die int euverein~s.hirnrning met bestaoizde tiraidiit~es tounrgepas rnote weure en aieet 
volgcs dc wel v ~ ~ a i i  de bezèttcr Touwpassmg vaan intcrnatioiraol rech door cle bczki- 
tcr bliine ' t  ~ o r n w c r k  vaan zien bcvooghede en vaan naiionaon rcch door de rratio- 
iracrl cuverhc~d e~ivereitisfvma1ie~id m&t erge nrcditie en wktgeving is aoklaaa~~kelek; 
vaan de peis taan dieginncge die dit rech 11ioite touwpasse. De weurgestèlde naitiwriaol 
wchgcving hoop daoruira allcin de nationaol oiigatue en de aeloefening vaaar 1i~rn 
loiaiwkouineildc bevoogliede vaciiii de bezktter aai' te yennc. zoetot de tiationaol org3- 
~ i c  de zekerheid vitide tin1 zoevaol mcugelek hiun eige bevooghede te besjern~c en 
~i-iaairegcllc touw te passe 111 euvereiiisi~imnr~iiig mèt Iraclitic en gers vaan de bcstaoiide 
W & E ~ C Q ~ I I ~ .  



DUTCW SWMMAREr 

De -nazificat~ekii 'denazificatie' vair de gerecliten m België, Liixcrnburg eml Neder- 
land gedusende en vlak na de beEindigii-ig waii de bezetting vaii de TU eede Wcrcld- 
ooïlog stonden bij dil ondeizoek centraal. Voor 'nmlfieatie' werd I-iierlii~~ gekekei1 
naar alle maatregelen clie gedurende de bezettiirg getroflen werden Ten aiinizmen van 
de positie en liet functnoneren van de gerechten. Bij 'denazificatie" werd daiz gekeken 
naar maatregelen van de regeringein rn baE11iigschap dmc nuet deze bezcttinigsiilaatrege- 
len ria begindiging vaui de oorlog omenigen Het begrip is dris veel ruin-ier gel-iariteerd 
en heeft zlch arlel alleen beperkt tot de \raag of deze cen riatio~rnal-s«ciali~ti~cI'~e in- 
houd hadden of een dergelijk doel dienden. IHet oiiderzoek is gevoerd aan dc hand 
van de vraagstelling af ecn pasitncPnechtcli]ike Itoudnng van c&e gereclrtei~ in Belgie, 
L~ixznlburg en Nederland het oilinogelijk maakte om toepassing vaia bczcitingsmaat- 
regelen en ballingschapsmaatregele~i tegen re gaan. 

De situatie in de d i ~ e  onderzoclzie Staten was is1 coriiiailge opzichten gelijk eiz inn 

andere verscliillend, waarmee voor zen vergelqking tusscri de Iioird~iigen van de ge- 
reclt-iteii rekening gelioudesu nioest worden. In Nederland en Luxe~riburg wareii ~ W C I  
regering ais vorst in ballingschap gegaan bij de invasie van 10 mei 1940, leiwijl 311 

BcSgiE de regering ook het land verliet, doch de Koning voor de krmjgsgevangeiiscII1i11ip 
in BelgiE koos. Politiek zou echter de Belgisclze Koning gedurende de bczettiiig, 
doeli ook na de bevr?]diiig zijn constitwtionelc bevoegdheden niet iiiitoefemen. 

Belg12 had .rvaarschijnlijk hierdoor gedurende de bezetting ceia imilitairc bezet- 
tingsadnrninistratie, terwijl Nederland en l,uxemburg de nrecr mi~grijpende burgerlijke 
variant werd opgelegd, waasbij de Luxemburgse geclassuficeerd werd als de meest 
ingriijpcnde varli de drie. Belgie I-iaid dc meeste nuaalregelen geliionieir, onder andere 
doordat het parlement op de dag van de invasie de Wei bctiefkiidc dellegalie vaui 
bevoegdhedeiu aannam, ter vcrzekeriing van het doarfuinclioncren van de Delgliscbe 
overheden onder de gewijzigde on-istandagheirlcii. Ook betrefknde de rmobrlisalie wa- 
rcr1 wettelijke imaaitxegelen genomen, onder meer met de verplichting voor niel- 
gsrrioibilisecrde ambtenaren oin op huil post te blijven In Luxemburg was evencens 
ecil wettelijke delegatae van bcvoegdhedrn voorzie11 voor de regerniig, maai' deze 
strekte z ~ c h  n-iiet uit tot alle overlrcidsorgar~en. De NedcrlariíZsc overtieid had slecluas 
een, ~irculaii-e opgesteld met aanw~jzingcsi voor ambtenaren bctreifei-ide de lioucl~iig 
aan te nemen gedureilde een vijandelijke ovenral, doch geen wettelijke nzaatargelen 
gen omcn 

Onder supervisie van de bezetler bleven 111 BelglE en Nederlatad elc nationale 
overheden doorfurictioncren gedureildc dc gehele be~eiting. 11'1 Belgie naincii de Se- 
cretarissen Gerieraal een wettelgkei grondslag i n  13elgiscl-i recht, nrai-iaelgk de iecds 
vcrn~eldc Wet betreffende de delegaitic van bevoegdheden, LerwijP in Nedcrlarid dc 
Secïctarissen Generaal ecn directc delegatie vair bevoegdheden van de bezetter aan- 
zranrd$el~. 1i-i Luxemburg crceerde Iict parlerneiil iïa het vertrek wan Grootherzogin en 
regering nn overleg 1ne1 de bezetter r11 cerske enstantie een regcringscoinrnLssie, lazer 
genoemd adnlinistratieve commissie. Deze wcrd echter na enkele na aan dei^ opgel~c- 
ven, waarna de bezetter praktisch tot direct bestuur overglng De bezetter I-iicf verder 
de organen van de Luxemburgse Staal op en plaatste de owcrblij~vcnde 
Luxemburgse overlueiidsorganeni direct onder zich. 

Hlerdoor stonden de gerechten van Delgie, Luxen-iblirg c11 Nederlantl gcdeelec- 
BYjk nn cel1 andere relatie tot hun rcspectieve31ijke bczettingcadinin~st~-ijtie, waurriice iin 
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ecii vei-gelijkmg van de I-iouding van deze gerechten lot hun bezetter rekening geflou- 
dcn rncrcrrt wurdcn Door de grondslag En Delg~sch recht voor het functioneren van de 
fYelgrsche overheid bleef het Belgisch constihtioneel bestel het meest behouden en 
waren de Belgische gerechten her minst afiankelbk van de bezener. Iia Nederland, 
waar de Staat nict ontinanteld werd zoals in Luxemburg, doch wam de narionale or- 
gmen verder hnctsoneerderi, door de bewoegdheidsdelegaeie van de bezetter. wa~en  
dus ook dc gerechten meer afhankelqk van de bezekt~ngsadministratne. Dre afllanke- 
lqkherd was echter het grootst In Lwxembiirg, waar door de afschaffing van de orga- 
nen van Staat de gerechten direct onder de bezeacr geplaatst werden. 

De gehechtheid van de Belgische gerechten aan de Belgasche soevereiniteit en recht- 
sorde bleek dii~dclijk ul t  liet feit dut de gerechten weigerden de beslult-wet van de 
balliiagsc0rripsi egering om gedurende de bezetting recht "n Naam van het Bclg~sche 
Vaalk' ne spreken toe te passen. Aan de formule 'In Naam wan de K o n ~ n g h n  de eed 
van trouw aan dc Koning werd niet getornd en aan de Koning werd elk jaar adhesie 
betuigd. 

Aan het wctTelijkc geboel dat ?liet-geimobr~liseerde ambtenaren laui1 post niet 
rnoclrlcn verlaten werd door de gerccll-rteia de hand gehouden. Ook rechters die liliin 
post hadden verlaten na de invasie werden door de Belgische rechterlijke imachi \,er- 
volgd. De bezetrer vaardigde echter ook een naaatregel ~uut dat zonder zy1-1 toestem- 
ming gevluchte ambtenaren niet op Iiun pos1 inochten terugkeren, \vat sarilel1 rinet dc 
iniabilusatie al tol vacante functies b ~ j  de gencliiten leidde. 

Oaak andere maatregelen zorgden voor vacante posten $11 dc gerechten, zoals de 
n~aatregelen legen Belgische rechters van Joodse alkoi~lst. De Raad voor de Welge- 
vinlg adviseerde de Secretaris Generaal van Jiistitic cchder dat Belpasch reclan hel dc 
WeUgisclre overlzedei~ rinct toelaet actief aan1 de uutvoer~ng van dezc inaatregden mee 
te wcakcn Irntcmutionaal rccht in de vomi van artikel 43 Landoorlagegleme~~ 
[LOR) zou hierbij waarsclrîjnlijk ook geschondeli wordcii. Wanneer de betroffen 
rccl~lers zucfi cclitcr zoudcn registreren aUs Jood, werd Iliicni gevraagd dit van tcvorcn 
bij 11uu1 superaeur te inelden. De Belgische gerechten protesteerden tegen d e ~ e  bezet- 
linysmaalregel, waarbij de sehendiiig van Belglccli en iiiteirnatioruaal rcclit werd oti- 
derstreept. De bezetter weigerde echter in discusïic te gaan. En Iroewel dl: Belgische 
overheid hcii advues van de Raad voor de Wetgeving scheen op te volgen, raaddc de 
Procurciar Geizers~al vain het Rtusselse Hof van Beroep de Joodse rechters In zij11 rcs- 
soi'r inet g~crisioem le gaan, liriiaarblj iii xegenst.eliing tol ve~~i~ijderiilg u i t  het ambt door 
dc bezeitci lcniiiiinstc een pensioen verkregen zou wcrrcieii. Dit dringende verzoek 
clnor een Yiooggeplaatste Belgnsche anibtenaar maakte het praktisch oiimogelijk zich 
aai\ de uikvocriilig van dezc bczcttingsii~aatregcl te oaittrckkcn, tetmecr daar geen steun 
was a=aiigekondigd voor diegene11 die nikt aan deze maalregel wilden gehoorzailaen. 

Al in het I?egin van de bezetting werd cle conrpetentile van de B;elgischc gerecli- 
ten inzake overtiedingen en misdrijven gepleegd door leden van het Duitse legei- csi 
ii~sliiiimr~es 11-1 Belgik beperkt. Omdat dil gclnecl ntn o\iereenstenlrniiig -as inet interna- 
Eionaril reclit is liet logiscli dat de Belgische gerechten niet protesteerden hiel-tegen. 
Eii hoewcl hiin competentie unzake burgerlijke gesclaallen onaangetast bleef, werd de 
sirafrcclitelijkc cotnpelenhc van cle Belgische gerechten op werschilllende tei~eiinen 
l?ckiioit, zoals voor ecoirornische misdrijven, illegaal wapenbezit en sabotage. BehaP- 
vc artikcl 43 L,OK bevatte ii~ter~~aluoruaal recht geen specifiek verdragsai-tikel clat de 
coniipeteiifae v'in gerechten 111 bezet gebied regelde en juristen hadden geen iinanieine 



menig over dit oiiderwerp Waar Belgisch recht was d ~ t  cc11 compete~nrie van dc Bel- 
gische gerechten. Ilei IHwfvan Cassatie ZOLI voor tie Belgasclre gerecEutel~ op basis va i  
Belg~sch en internahonaal recht en met steun van de parkette~i constmt regr11 de 
niaatsegelen van de bezetter protesteren onii deze competentie te behoudera 

De Sceretar~is Generaal van Justitie paste een decreet vair 1939 aan o111 met til- 
delilke benoemingen de vacante plaatsen bg de gcreclutcn op te vullen. Hcrewcl nipt 
geheel 111 crvereenstemmniaig met Belgisch reclil zorgde deze basis in Iict Bclgischc 
recht ervoor dat de benoemrnpsprocedure groreiideels 111 Belglsclie I-iandcn bleef. Bil 
inrnengitig door de bezetter zouclen achtereenvolgende Secretanssen Generaal lila11 
Justltne de benoemingsprocedure stilleggenr of door vertragingstncr~eke~~ proberen 
enige tlivloed van de bezetter op de psoccdure af tc wcnden. Door de wettelijke ver- 
plichtmg voor ambtenarei? 0111 up huri post te blljveri en de wcigeriilg vaia de iiieestc 
om op te stappen kwamen de hogere k~nctîes binnen de gercclhtelijke lili5riircliic pas 
na de bevrijding vacant. De lagere functiies waren na de bevrgdzng voor bijria drie 
kwart nog bezet door dezelfde personen. Een verordenmg val1 dc bezette1 ter verjoiz- 
ging van de kadcrs werd b11 de gerechten niet doorgezet, mede wegens een gebrek 
aan jonge aanwas. Het beleld en de maatregelen van de bezetter teil aailzienz vat  de 
benoerningei~ bg de Belgische gerechten Iaalde hnerdoor Waar de bczeuer een be- 
sluit trof 0111 recliters die va11 anti-Duatse gezinidlue~d blijk Inadden gegeven ult hun 
at-ilbt te verwijderen, liet hnj dit besluit door de Belgische overheid uitvoeren. Zolalig 
deze rechters door Duitse krqgsgerechten berecht wercien. beweerde de bezetter dat 
de Belgische gerechte11 dit aanvaardden. Wanneer deze recliters dziadwerkelij k Dtiiitse 
verordenangen geschonden hadden was dit niet .uerwoiidcrli~k, omdat inlcnialiloi~aal 
recht de bezetter hiertoe eenduidrg de rnogelijklieid gaf Echter, waar rechters i r l t  h~ln 
aii~bt werden vcrwdderd of gcarrcsteerd voor een ris officco handeling zou het Hof 
van Cassatie met succes en met gcbrilik van internationaal en Belgiscl1 recht, evenals 
de waasschuwing dat het onder die omsiandngheden niet kon functioiiercn, de beslis- 
sing van de bezetter aanvechten. 

De positriefiechtelijke houdmg van de Delg~sche gerechten, met naine laeii Hol' 
van Cassatie, was het duidelijkste bij de toepassing van beze~tingsriiarniregeleii Maal- 
regelen van de bezetter werden gezien als feitelilkc maalregeleia. niet vair Oclgiuclie 
oorsprong, waardoor Belgisch recht de gerechten met toeliet d e ~ e  toe te piissen. Waar 
-ei1 equivalent in 14elgisch recht bes~orzd werd drt tocgepaat, uiai dooir dc bc7clter 
gcdoagd werd. Waar dat niel het geval was gaven de gercchtcii een sou11 Feitelijk 
effect aan dse maatregellcri van dc bezetter, zonder ze toe te passen Zo wcitl hct llle- 
g a k  aggioimeratuedecrect var) dc Secretaris Generaal valm Brit-incnlaiielsc Zakers i?lct 
tciegepast en geschillen die naar aaialcidi~ug daarvan rczcn niet afgehandeld Gcluier, 
gel-toorzarnend aan het Duitse gebod tor toepassing werd wc1 dc vertegcïiwoordigcr 
van Groot-Antwerpen in de rechtszaal als vertegeriwwordiger van cen illegaal gcaiil- 
nexeerde gemeente erkend. 

Dit was ovengens pas raa twee voor de ge1oo;PiYaardugheId van het Jeidersehs~p 
vali liet Ilof van Cassatie schadeldke juridisclie crises. Waan. de Secrelanssen Gene- 
raal ccri maatregel aikond~gdcn die cttsigd~g was met Belgisct1 scchr cri eerst dc lagcre 
gerechte12 er1 vervolgens het I-Iof van Cassatie deze toetsten aai] Grotldwcr cn welge- 
V J I I ~  ontstond een patstelling. Bezetter c11 Secretarissen Generaal warcn van inc~~siag 
dat de maatregelen door de Secretarissen Geiocraal afgckundigd op bauic van de Wei 
betreffende delegatne van bevoegdheden kracht van wet hadden Dlt zou echter S ~ ~ I J -  

dag zijn met niet alleen Oielgrsch recht, doch ook arlikel 43 L011 Hel Hol-vaii Cassa- 



tie gaf dan ook niet toe: Echter. ook in strijd met Belgisch recht liet het Hor van Cas- 
salie onder m a r e  druk wc1 toe dat de Secretarissen Generaal de Wet beweffende de 
speciale bcvoiegdhedeni van de Koning uiit 19139 zouden benutten om collectief nnaat- 
regelen met kracht van wet af te kandigcn. Wanneer het Hof van Cassatie hier een 
posiliiefrcchtei~jke houding aangenomen zou hebben, zou het de toetsmg wan deze 
maatregelen van de Secrelas~sscn Generaal met u ~ t  handen hebben mogen geven Een 
rnschattingsfout van het Haf van Cassatie bij de tweede juridische crisis, wvaurbljl het 
o~~tcrecht meende dat de bezetter in een lopende rechtszaak SCj het Bmsselse Hof vm 
Beroep ~i-~greep, Icidde er veilvolget~s toe dat het te verzwakt was om de str~jd aan te 
binden tegen een Duitse nmatregcl die het gebood ook illegale decreten van een Sc- 
cretaris Gcniiraal op basis van de Wet betreffende delegatie van bevoegdheden toe te 
pausen. 

Qnclainks de voor de Belgische gerechten onvoordelige ultkarnsl wan die twee 
juridiische crises bleef Iiet Hof van Cassatre positief recht gebruiken onn tegen ver- 
schiliuca~de maatregelen van de bezetter te protesteren en te probereii deze tegen te 
gaan. Dtt was het geval voor maatregelen bartreflende de Arberfseinscrtz in1 Nazm- 
Diuitslal~d, de g ruwel~bcden  un kamp Bireendonk, de in eerste instantie onbestafre 
inmengmg van een SSkr  in een lopende zaak bq de Rechtbanik van Eerste Aanleg te 
Aarlcri en g~jzelnaiincs van rechters. 

Belgische gerecl~len gebruikten dan ook positief recht, sonis rnet succes, om 
r~~uatregclen  var^ de bezetter tegeil te gaan. Daar waar de Belgiische gerechten toelic- 
teia dat afgeweken werd van positiefrechtelijke bepalingen was vaak geen andere 
weercrand meer mogelijk tegen de toepassing vari bezettingsrnaatregeEe~~, of her nLr 
die maatregelen afkomstig van de bezetter of die va11 de Secretarissen Generaal op 
basis van Rclgnsch recht: wareil. 

De Luxcrnburgse gerechten wcrden direct in het begin niet een hele reeks maatrege- 
len van de bezetter geconfronteerd, die tot doel hadden hun pos~tie en f~lncitloi?eren te 
beïnrvloeden. De foi-tmile waaronder recht w e d  gesproken werd veranderd van "n 
Naam der Grootliei-îogin' naar '111 Naam van liel Volk', wat wegens zi.jn geldkenis 
iwet de Du~tse forn~ule geen neutrale for1nuVe was en daardoor hei volkenrecht en 
1,iixemburgs recht schoi-zd. Dit werd versterkt door de loyaliteitsverklarinig die di: 
Lilixcinbvrgse rachters in strijd mct interrtatlonaal ei] Luxemburgs rrrclac verplicl~t 
werdclli te ondertekenen. Her opsplitsen van Iiet hoogste Luxcrnburgse gerecht, de 
COIET s . u ~ ~ I - ~ P I I I ~ ~ ,  de verpliclitstelling van Dillts als enige rechtstaal en de beiroeming 
vair Duitse rcchters direcl binnici? de Luxeinburgse rechterlbke miacht waren in strijd 
n.iet L~ixcïiib~osgs en ~i-tterr-iatioliaal recht. Geen enkcl collectief protest tcgen deze 
n~aixtregirlen is bekend, hoewel de president van het Llixemburgse 7i-ibu~licrS, Faber, 
protest negen de verplicht~iag lot Duits als enige rcclitstaal aantekende wegens schen- 
ding van in~terrisrtnoiinal rccha. Echzcr, ook nog voor het einde van 14.3140 verordende ele 
bczcttcr dat het Op~emnbaar Min~sxerie voor clke zaak aan de coinpeteiatie van de 
Ltixenibiorgsc voorb~j kon gaan en deze bij de opgesicll-tte Duiixe gercchten aankatiglg 
kon 111. CI k eil. 

Lioxcinburgse rechters welden verder aan ideologmschc miningen onderwroi~~en 
en, na de iiutroductie van grote delien ~ran  het Duiise recht direct in de Luxemburgse 
recl~tsorde. aan trailïingemu in het Duitse recht. Ruiten deze schending vari internatio- 
iaaal rcclak werd ook de Di~irse recluterlijkc organisatie ingevoerd, waarbij Luxem- 
burgse reclitcrs verpliclit werdei? var1 de Luxemburgse Nazi beweging (VdB) Irid te 



worden en de eed op Elitler af tc nemen. Er m~are11 enkele protesten, maar i~iemand 
nam ontslag. De wennige dze weigerden, zoals President Faber en kantonrechter Wel- 
ter, werden ontslagen en gedeporteerd. Zeli? toen Luxemburgers naa de ESuitse di- 
enstplucht werden ondernollpen nam geen enkele reclziier ontslag, doch velen stuurden 
hun Ildmaatschapshaart van de VdD terug Ook zij werden door een Dtaits standge- 
recl-tt veroordeeld en gedeporteerd. 

Opvalllend is de aad-toudende weigenng van Luxenrburgsc rechters otn oiatslag 
te nemen, hoewel er geen wettelajke bepaling gevonden werd dle l.ren gebood ini fiinc- 
tie te blijtien Dar dit echter nlet als een collabaratiie met de bezetter aaiagemerkt kan 
worden blijk u ~ t  het volgen~de. VaJlgci-is Duntse rapporten liep de ideologische tram- 
r~izig van Luxei~~burgse rechters uit op nuets. Slechts een enkele Luxemburgse rechter 
werd gedurende de bezetting benoemd cn een enkele gepronuoveerd. Uit wainti.ouweiz 
werd geen enkele Luxemburgse recliterr aan de Duitse gerechten in Luxeinbt~rg loe- 
gevoegd en minder dan een handvol had inzage in1 de zogenaamde R~cS~fer,Du*i~fe. 
Zelfs de Gestapo schatte dat ee1-i buna vemaarloosbar-c ririnderheid van de rec31Qss 
ui t  overtuiging van de VdB lid geworden was. Wal hierbij niei u ~ t  lret oog  verloren^ 
nroet warden as dat er in totaal maar een zcvcnklgtal Luxemburgse rechters, inclusief 
plaatsvervangers, nn functie waren. De bezener Iiad hen gemakkelijk door Duitsc 
Junsten kunnen vcwaiizgen, wat gezien de benoeming van Duitse recl-iters bunnen de 
Luxenriburgse reclrtcrlijlee macht eeiz regel gevaar was. De aantkjging van de bezetter 
dat de Lwxemb~irgse rcchters scelsclnrarig n-iilderc straffen uitdeelden, kan inzrchl 
verscharfen in de reden waarom Luxemburgse rechters gedureiade de bezetting un 
functie zijli gebleven. 

De vraagstelling vaia dit onderzoek kon echter voor Luxemburg niei getoersl 
worden. Wegens het. feit dat de rechtszaken afgehandeld in Lurxemciurg geduremide de 
bezetting nict gepubl~ceerd zi-iili en toestemming rat taegai~g in dc archieven niet gc- 
geven werd, kan niet nagegaan worden in hoeverre Luxemburgse rechteas van een 
positiefrechtelijke houding gebruik maakten om weerstand tegen bezettingsrnaanrege- 
len te bieden. 

Die bezetter in Nederland overlegde met de Nederlaiadse aiutorite~tcu-t in lroevcsrr dc 
fonnult: waaronder recht !vercl gesproker1 vcsanaderd kon worden naar 'In Naam vain 
her Recht'. De Ilogc Raad zag urrai.rtcnr geen bezwaar onr aan dni verzoek tegelmoet 
ie komen, hoewel dit de Nederlandse grondwettel~jke bepaling 0171 "11 Naam der Ko- 
nir.igirrV recht tc spreken schond. Ook volgens nntcrnatioi~aal reclrit lroefdc nlet zoiider 
meer aan dit verzoek voldaan te worden. liet bc~luit van de Hoge Raad was evenwel 
gebaseerd op de Aar~wqzii~gen, welke eea-i circulaire van de Nederlandse regering 
ware11 voor de hoilidnng aan te rrerncn tijdens cen wnjandel~jke overval. In strijd miet 
Ycderllands recht werd deze circulaire boven de grondwet geplaatst cn strijdig inei. 
z1- j~  onaShankelijMueud lier de Iloge Raad ziclr hierdoor leiden in t a l a t  nntcrpretatie van 
in~teniat~onaal reclrit. Als gevolg hiervan werden de naanl van de Koi1117gi11 via curcu- 
laire uit het publieke en juridische levcn geschrap1 en cle ambtseed veranderd, zodat 
clk teken valli Nederlandse soeveremniteit uit het openbare leven verdwenen was. Te- 
gen het ontslag van President Stheeanan, die in cc11 oordecl niet: deze scl~endii~g van 
Nederlands recht i~awolgde, werd niet geprotesteerd en cr werd geen verclcsc actie 
tegen ondernomen. 

Bezett-ingsrnaatregclcn werden verder ondanks hun schending ban Ycderlands 
recht door de gereclxten toegepast en ook tegen de rnaatregclen tegen Kcderlandsc 



rechters vaal Joudsc rrfkornsr werd ondanks scheradrng van Nederlands en mogel~jk 
intcr~iationaal recht slcchtb door eeli eke l lng  geprotesteerd Het overbrengen van dz 
cornpetcniie om rnmsdr~jren gepleegd tegen de bezetter te berechten naar gerechten 
die door de bczetrer opgericht warest, was nn overeenstemmmg met internationaal 
recht Een Nederlands gerecht interpreteerde een verordening dne de competentie 
l-ieperktc echter ~o ruirn, dal ook zaken die dc bezetter aan de Nederlandse gerechten 
gclaicn had in strijd rnct Nederlands recht, inaar zelfs met de maahegelen van de 
bczeater, toch aan bezettlngsgerechten werden doorgegeven. Andere Ingrepen ina de 
competentie vair de Nederlandse gerechten, zoals de schorsmg van het klachtrecht, 
waren wel een sclienidirng van imtematioiiaal recht, doch lokten geen protest van de 
Wedcrlandse gerechten wit. De introdtictre van politieke gerechten genaamd cle vrede- 
irechtspraak cri de schcirding van interinatianaal recht en Nederlandse wettelqke bepa- 
I ~ n g  belreffeaidc ~rr.-bis-m-rdem brachten grote beroering teweeg binnen de Neder- 
laizdse rccll-tterl~jke niaclit, maar leidde bunten individuele ontslagnaines ook nxet tot 
collectieve actie. De introdiuctle van de econonn~schc rechtspraak wend j~uridisch aan- 
gevocliten, waarb1.i schending van Nederlands en intenaationaal reclit betoogd werd. 
De Hoge Raad oordeelde echter dat volgens artikel 43 LOR en de verordening wan de 
R~jkscommissarus de verorclei~rngen van de bezetter kracht van wet hadden, niet ge- 
toetst kanden worden en daardoor door de gerechten toegepast moesten wordcn. De 
wettelijke bepaliiig dat IIIJ al0ceili wetgeving van Nederlandse oorsprong kon toepas- 
sen werd door de Hoge Raad E~icrbl-i opz1.i gezet. Internatronaal recht was ondtnndel~jk 
over de taets~ngscompetentie vaui de gerechten van het bezette land, maar junsten en 
de Belgische rechtsprakt~jk uit de Eerste Wereldoorlog gaven de Hoge Raad genoeg 
mogelijklieden a.tn een toetsingsrecht niet zo stellig te oritkcnnzn Eict rcsulaaal was 
echter dan Nerlerlandsc gereel~teti ook onder andere de veror~lenimgeri tegen de Jodeii 
111 strijd met Internationaal en nationaal recht toepasten. 

Varlaf 11ct begin van de bezetting elste de bezetter het recht op rechters te be- 
nniemen. De leidende functies buj dc gerechten werden direct door hen1 benoemd en 
de lagere na Sich/uermerR. Hierdoor werden al silel leden wan de NSB Ibei~oen~cl, 
docli huil aantal hlcef wegens ontoereikctidc capaciteiten van NSB junsien vrij laag. 
Dat de bezetter van de wcttcl~jke en gebru~kcliijke benoem~ngspraccd~irc :ifuh.eek 
wcrci door de gerechten gclaten aanvaard. De bezetter slaagde er ecluter wel in de 
ineerderhcd vat1 de leideniele fu'urricties Ibq de gereclaten tc benocmeri, waaroncier de 
presidc~uil ct1 cril<elc 1edcr.u van de Hoge Raad en vcle riradshereri b ~ j  de gerecl~tsl-rove~r. 
Ook brj de lagere gerechten Izad een aanzienlijke mlinderliend de benoernnng aan de 
Diaetter Ie danken. De verordeniiig betrcffeiide de verlaging van de pensioensgcrech- 
iiigde Iccl'tgd van 710 iaaar 65 jaar zorgde voor vele vaciinite funrcties, wat de ~17ivloecl 
van de bezetter op nieuwe beiiuei-niingen vergemakkelijkte. Ondanks strijd met ilatio- 
nanl eii iilternataoiiaal recl~telijke bepalingen aanvaardden de Nederlandse gerecluten 
ook deze maatregel gela~cii 

Wij dc protesteti \ri l in de Nederlandse gerecl-tten betreffencle de wantoestanden in 
Irer kamp Oiïzmcti was d a n  ook i iad~~~kkel i jk  geen sprake van leidmp door de Hoge 
1irz:rd of 661s véi13 de vqf gereclrt~huven. De Amsterdamse Officier van Justrtie en Ar- 
roi~tl~~scii-tenits~'ech~ba~~k Lerddeti de protescactte liiertcgem. Drie raatisheren bij her 
Lceu\t~;~rdciise Gerechtstial' steunde11 deze actie door rn hun voninis l m b  de strafinaar 
rckciii~ig te liouden, waarna r\vee van die raadslieren uil hiin ambt vewtj~dcrd werden. 
H o ~ M ~ z I  de gerechten prcitestecrdcri was er geel2 dreiging van collectic\~e sarictie aan 
verbotideil. Dit ondanks het feit dat deze ontslagen een d~rcctc ingreep in de recht- 



spraak wareci, strqdig met nnternaananaal en nationaal recht, en wrrardoc~r .iluoi geen 
enkel gerecht de oi~alhankel~jklueud i10g gegarandeerd was. Het collecticvt: protest 
van de Nederlandse gerechten tegen de wanzoesai~deri un de kanipcri zoals iOnnii.ieii 
had wel als resultaat dat deze gesloten werden. 

Andere beze~mgsmaaikegelei vonden \vel hun doorgang Sornmnge gerechten 
protesteerden tcgen de maatregelen berreffende de A~.br.rbel!isaa en wergerdcra m 
eerste mstantie medewerkmg, maar verleencieil ondanks de schending van ui~temat~o- 
naal recht uiteindelqk loch hun ~ncdcwerking. De Hoge Raad verkreeg een witzonde- 
rnng, maar bedong die alleen voor zicl.izell' en niet alle Nederlandse gerechten De 
btretter verordeisde ook nog dat dc zetel van verschillende gerechten verplaatst werd, 
waaronder die van de Hoge Raati. Dit was 111 s t qd  mct internationaal reclrt en ander 
Nederlands recht zou dit himeili betekenen dar deze gerecliten niet meer als Neder- 
landse gereclirei~ gezien konden tiiordeil. De iinlrod~ictie van het Ffìhr.~~iprrf~ztp lakte 
ook fcveageeKse protesten uit en werd ondniiks strqdighcad tnet iritcrnatiomaa8 cn iiatl- 
einaal recht geii-itroduccerd. Dunner, raadsheer b ~ j  de l-Ioge Raad, dle vanaf I-ict beginr 
onophoudelijk tegen illegale bezertingsmaatrege1en had geprotesteerd en ~crsclrillen- 
de inalen gearresteerd was geweest, $rende hlerbij z~j t l  aritslag i i i  

Vanaf de ,zoiaIer van 1944, tegeil het eiInde wana de bezctiiiig, prebecrdei~ sonrmi- 
ge gereeliten de gelaten houding van de Nederlai~dse recliterl~~ke iiiiacht tc doorbre- 
kei1 en betwistten opelilìljk de geld~gheid vaii sotnmigc verordeningen. Drt toont aair 
dat er j~~iridiscllre rnogell~klreden in lact iiitematiowale en Nederlandse iccht aanwezig 
waren oin de boepassaiag vair tenminste sommige bczeitingssnaalrege1ez1 legen te 
gaan. De meeste gerechten wachttct~ cchler het eitide van dc bezcttitlg af, getuige I-icr 
feit dat behalve door san~niige iiidividilele rechters niets tegen de gijzeli~ame vuiu en 
moord op s o m x g e  rechters gedanli werd. 
Nederlatidse gerechten lieten dan ook na om positief recl~t tc gebniiken o111 weer- 
stand te bie cl ei^ tegen maatregelen vati de bezener. Alleen 1%) &&n geval lukte liet de 
Neelcrlai~dse gerechteii om onder leiding van een arrondisseinei1tsrecE1itb~t11k te orga- 
niseren en belencl van dc bezetter te verandereil. In de meeste gevallen waren de Ne- 
derlandse gerechten te ongeorgae~iseerd orn collectief tegen bcpualde bezettit?gsrnaat- 
regelcia wecrciand te bicden, waarbij niet allujd vuur een posiliefrccb~telljk slai~dl?unl 
gekozen werd Eein meer posntiefreclatelijke Iioudrng zou dc Nederlandse gerechiei~ 
echter gcdwoilgen hebber1 in elk gcval bepaalds: bezettiirgsn7aairegeic11 tcgcii tc gaair 

De vraag of een positlefrechtelijke houding het voor gcrecihtcii oilinogelilk maakte 
bepaalde bezettingsm~satregelm tegen te gaair kan ntct eeiavouclig beantwoord war- 
den. 1ntern:itionaal- eri nationaal-aec11tellJke bcpallilgen gaveil argument er^, soinrrugc 
over~xiigender dan ai~dese, oin bepaalde bezettingsi11aatrege1ci-i iiiici toc te passen. Eeii 
positlefrechle~ij~ke houding zou gerechten in dic gevallen duc celder gedwongen heb- 
be r~  de uitvocrnng van bepaalde bczettingsilaaatregeIe11 1egca.i te gaan. Uelglscfle ge- 
aeclitcn waren liet meest positiefrechtel~jk in Iiun haudii~g, waar bi^ he1 Ie~clers~hap 
van het I-lof van Cassatie hen onderstcuiidc om hum houding de collccticve sanctie 
van rnogeltjkc apschontri~g van werkzaamheden kracht bij te zetten De Luxemb~irgsc 
gerechten inoesten noodgedwongen buiten de vcrgellgking vallen Dit vanwege een 
gebrek aan mnror~statie over het gebruik van recht, de vroegtqdigc uphcffi~ig van dc 
Cour. s~r'pkr~etwe, de benoeming van Duitse rechters ei] het gemak waannee de b e ~ e l -  
ter biet geringe aantal Luxeinburgsl: rechters kon vervangen De Nederlandse gcrech- 
ten warai  hct minst pxrsitiefrcchtel~k ingesteld, waarbtj een gebrek aan leldirrsclzap 



van de hoogste gerechten het t-rnmugeiijk maakte b ~ j  een aangenomen houding de 
coilec.tieve sanciic va11 mogelqk opschorten van liun werkzaanuheden kracht b9 ie 
ZeXlcII. 

13e regeringen die aan het begin van de bezet-tmg in ballingschap waren gegaan had- 
den maatrcgelcn afgekondigd in afwaclqting van hun temgkeer na de bevrijding. De 
juridische basis voos deze baillingschapsbesluitm was alleminst onbetwist of onaan- 
vechtbaar. Zowel de Belgische als de Nederlandse ballingschapsacgenng benep zich 
ap een basis die nzet in positief recht verankerd was. Zowel her Belgisch als het Ne- 
derlands parlement bekrachtigde deze maatregelen niet na de temgkeer van hun rege- 
ring uil ballingschap, waasbij het Necierlmdse parlement evenwel het duudenyksle 
signaal gaf de balling.cchapismaa1:regeIen goed te keuren. Luxemburg was hier weer un 
een andere positie. Wiet alleen oefende de ballingschapsregering bevoegdheden uit 
die ze voor de bezetting van haar parlement verkregen had, doch na de bcvnjding 
bekrachtigde hei nieuwe parlement ~nitdi-ukkelrjk deze iballingschapsmaatregelen en 
verleende ze daannee de slalus van wet in donnele zin. 

Vlak na de bevrijding behancielc2e het Hoi' vaia Cassatie al een zaak waarin balling- 
schapsmaatregelen werden toegepast en veniieldde terloops dat de Ministenaad, op 
grond van nota bene de constitutionele basis die hij zelf had aangedragcnn, zonder 
twijfcl alle wetgevende bevaegd11edei.i uitoefende. Ook in daarop vëllgeride zaken, 
l~ocwel d ~ t  i11 afw~jking was van dc teksf, geschiedenis en ontentie van de aangehaalde 
grondwctsbepalingeil, oordeelde heb Hof van Cassatie op dezelfde manier Door de 
classificatie van ballii1gs~11apsniaatregelen als 'wctícn in formele zin' ontnam ]?d 
I-lof de Relgisclie gerechten vami de inogelijklieid te toetsten aaiu Belgisclre wetgeving 
OS ongesclireveni initeriiationaal recht. 

De ballingscl.iapsmaati-egelen zouden doe bezeSt.ii~gsmaalregeOe~u die de Belgr- 
sche gerechten iiai de uitoefening van hun werkzaamheden belemmerden wcgnemnirsz 
e11 behandeldcir ook de tijdelilke benoenringen gedaan door de Xecretarìssen Gene- 
raaL tij~dens de bezetting. Ook die rechters benoe~ï-~d voor de inval werden door de 
nïilir~~ire gerechte11 oi~derzocht en zo riodig vervolgd voor schendiiug van het 'Delgl- 
sche straí'rechf heirerfende collabot-titie gedure~iide dc bczcttiiig. Nct Hof van Cassatac 
,~ccepreerde dit in strijci met de bevoegdhede11 van de lagere Belgische gerechteoi onii 
acll'volgei~s Belgische wetgeving rechters voor e r  oSgiciu inisduijveii te berechten. 

Door de delegatie van bcvocgdluedezï voor de bezetting en de rar~ficarie vati het 
parlement na de berciiii~g van de ballinigschapsn~aatregelen waren de I usembiirgse 
gcnclitei~, zoals al eerder aangclïaald, u17 een andere positie dan de Belgische en Ne- 
derlands~. Ecliler, voordai I-iel 1,uxembeargse Parlecncnt zich laierover had Ilaiilntin 
iliiirsprekei~ Iiaclden het Luxemburgse "r-sBrrrral en dc Cour sup&rieure in cassatlc 38 

?oi-idcr bccicnkingen de laallingschapsm~zatrege1en als wetgeving i11 foiinele zin aaii- 
vaard In o\rercen~stcniti~ing imet een posit1efiecl~telq3ke I-ioudrng werd cc11 beroep op 
otigcnchi-cvcii infcrnatiotlaal recht 2ul'&eemrezen. 

Door dc gelbewin-îei-iisseil ven de bezetting uiloesten de Luxernbilrgse gerechteia 
geheel nieuw opgezet warden. De wcintge L~uxenabzwgse rechters die aan het eind 
van cle be7eitiilg nog bij de vooë-malige Luxembzirgse gerechten in f~lnctre l;ciarcn 
urcrdcia vervolgd en op andere dan de wettelijke bestaande gronden \ ~ e n v ~ ~ d e r d  uit 
hiiii a~i-ibt Ook weden z i ~  gezuiverd voor hun niet-ex oaJgih Izandelen door de gewo- 
rie Lilixenibeirgse gerecliteir, aangevuld met lekemechtcrs 



De lagere gerecalten in Nederland werden als eerste rnct de geldrgl~end irsn de 
baPlingschapsrnaatrege1en geconfronteerd, waarb~j de 1Ioge Raad door zo'n maatre- 
gel geschorst was. Ondanks het feit dat. geen bepaliilg van de Cro~zd\vet of andere 
wetgevtng de regering het recht gaf deze ii-iaatregelen rnct kracht v,rn wet af te kon- 
digen, accepteerde11 eerst de lagere gerechten en, na opheffing va11 zijn schorszng, de 
Hoge Raad hun geldigheid. De l-loge Raad maakte enig zioorbehotid. maar 1.iiiidcscle 
hun toepassing niet. Ook met betrekking tot specifïeke onderdelen van1 de balliizg- 
schapsmaatregclen. vooral betreffende het verbod vat1 leixigwcrkende krdclit van 
straf- en pubizcatncbepalingen. weken de Nederlandse gerecl-itei~ af van Nederlandse 
wetgeving. 

De maatregelen zorgden eilioor dan bmjnzi alle beze.ttirigs~iiaa~egeIe~~ d e  I~er 
fiknctionerei~ of de posttie van de gereclitcn beïnvloedden opgeheven werden. Nog op 
basis van haar ballingschapsbevoegdheden kondigde de rcgering tla haar terugkeer 111 

Nederland zurveringst~~aatregclcn aan voos de rechterlijke inacht, waarbij die leden 
bei-ioemd tijdens de bezetting, bel-ialve Smits cri de Wisser, ook voor liun haladelen 
buiten hun f~izinctie onderzocht en vcnolgd werden. De procedure voor 11et onderzoek 
naar de rol van de voor dc bezetting benoeinde leden van de Hoge Raad, alsniede 
Sn-iits en de Visser, zou cchter het langste aanslepeai. Verschillende gesprekken inet 
de regering rnoi-idden uit i11 een cailmpromis, waarb!] die gcsprekkaz gezhcn werclcn 
als een soort van verantwoording voor hei firi-ictioileren van de 1 Toge Raad gedwrci~de 
de bezetting. 11-1 m11 voor inirnunitcit van vendcre zuivering stctncle de Hoge Raad 
erin toe dat ezn mivcringsa.uiior~teit voor de lagere gerechten gcschapciii werd, tllle de 
aan de Hoge Raad toebehorende constittitionele bevoegdheid tot liet veiwijderen van 
rechters uit hun ambt, die benoemd waren voor de Invasie, zou uitoefenen. Toeri deze 
niiveringsautoriteit geriaamd liet I-loge College voor de Rechterlij~ke Msrctzt, dc l-loge 
Raad ter verantvsoording riep, weigerde de Hoge Rand, gesteund door de Mlnister 
van Just~tie, mee te werken, asgumcnterende dat de gesprekken met de regering daar- 
voor al zorg gedragen l.iatiden. En I~oewel Snnits herbenoemd werd ei1 de Visscr terug 
in zijn oude anabt geïnstalleerd werd, zou deze iiaoorlogse crisis rond de Hoge Raad 
pas e~ndigen ria de beaoelniing doar de Koningun, tegcn de gebruikelijke procediire 
in. van Uoniacr tol presldend. van de I-loge Raad. 

111 hoeverre een positiefrechtelijke houdirzg heil voor gerechten o~rinogelijk maakte 
bepaalde ba1iilgschapsmaatregeler.h tegen te gaan kan alleen voor Luxeoi-iburg een- 
voudig beantwoord worden De bcvoegdhe~dsdelegatie voor de oorlog aan de rcge- 
rmnig en de bekrachtiging van de ballriigschapsnaaatregeIe~~ na de bevr~-iding dooi heb 
par2ernent inaakre dat die ra1zuatregelen kracht van wet hadclen en door de Luxeriibtirg- 
se gerechten zonder mogelijkherd tot toetsing toegepast n.roestei1 wordcri. In ~ o w e l  
Belgrf als Nederland was de situatie ralet zo eenduidig, onidat geen dtiudelljke delega- 
tie van bevoegdheden bestoild, bestaande positicf?echtelijke bepalingen de uiloefc- 
l-i~ng van de wetgcvende macht door de regerlng nied toelieten eai buet parlenaeiit de 
balli~igscliapsmaatregeIc~~ iaict bekrachtigd had. Zowel de Belgische als de Ncder- 
laridse gerechten zouden in af~ijkmng van bestaande posiltiell-cchtcl1jke bcpa)iii&en cle 
balliiigschapsunaatregelei3 toepasseil, waarbq een positiefrcchtelu~ke houdrng hen 
gedwongen zoti hebbcn in elk geval sommige van deze te weerstaan 

Ilir onde~xoek richtte zich vooral op recht c11 de vraag oibolgens positieliechtcli~kc 
bepalingen gerechte11 bczettiiigs1a-iaatrege10:1~ of ballingscEzapsi~~uat~_cgcIe~~ inocïtcn 



tcuepasqerr. De uitkomst WAS dat een posxtaeiFTechtelijke houdang in elk geval rn Belgie 
en Nedci-land het nict onmogelijk Rad gemaakt meer weerstand re breden bij cle Toe- 
passing van bepaalde bezettingsrnaatrege1ei1 en ballungschapsmaatrege1en, maar hen 
juist dwong deze n ~ e i  toe te pussen. Er werd niet specifiek gekeken of er andere, nret- 
jiuridischc redenen waren om in afwgking van positief recht deze maakegejen toch 
toe te passcn, hocwel unogelgke redenen soms wel naar voren gebracht werden. Als 
ccn toegift werd er dan gekcken of de wetgever geen wcttelljk kader zou kunnen 
schapen, waardoor gcrccl~tcn arjdens een bezetting ook met voor mlke niet-juridische 
vragen gesteld zouden word ei^, omdat. dif. pas excellence de hak van de wetgevcr is. 
Oidaiiks intera~at~oiaaal-reck~teIijIce ontwnkkelingen en verscl~~llende nationaal- 
rechtelijke bepallngeili In Belgte ei? Nederland, doch iz~et in Luxemburg, was nergens 
een zodanige kaderwet aangenomen, Gezien de geschiedenis van de Wet betreffeiido 
delegatie van bevoegdheden in België, die pas op het laatste moment door het parle- 
inent- aangenomen werd, lijkt dat ook niet voor de hand Izggend. 

Het voorstel werd echter gedaan om nationale wetgeving aan te iiesneni die er- 
voor kan zorgen dar gedurende een v!jandelijke bezetting de nationane organen kin- 
iieili doorhnctioncsen in overeensternrnnng n-uet rsiternationaal en nationaal recht en 
daarbij dc bezetter ter zijde te staan in de administratie van het bezette laaici. D" I ae za- 
ken die de bezetter echter volgens interiiatioiiaal recht niet toekomen zouden op basiis 
van m-uationiraal reclar, zonder zijn inmenging, door de riationale organen afgehandeld 
moeten worder-i Dnc maatregelen op basis van deze wetgeving zouderz geen kracht 
van wet kunnen hebbel.r, ook oinclat dil str~jdig mei artikel 43 LOR is. Zolang die 
nationale wet i11 ovcreenstemrnmg is met mtemationaal recht zou de bezetter deze 
niet opzij kuniieil zetten, hetzoj door zich aan schendnng van dat iritematianale recht 
schuldig te inakela. Internationaal recht, hocwel een verduidelgking gevend over de 
bcvocgdhcden van de bezetter, kan net als dit voorstel voor een nationale wet geen 
duidelijke o~i~l i j i~ing geven van, die bevoegdheden, noch dic die aan de nationale 
overheld it~jdcns dc viandelqke be~eltiiig blqlven toebehrrareii. Ook voor die beleids- 
gebieden die onder de nationale bevoegdheid blijven valleili kan zo'n wct ook niet 
bepalen dat bestaande nationale \vetgeving confonn de vigerende dradities toegepast: 
woaelt en nicl naar de wil van de: bezetter gcbogen wordt. De toepassrng v a n  liaterna- 
lionaill rccEit, zodat dc bezcttcr die zaken tijdetis cen bezetting belzai-tigt die hem toe- 
koi~ieii en de narioiaale overl-reid de haar overblijverade 2.ievoegdllieclen verdedigd en 
co11irorn-r liaan. cigcn tsadncie haar eigen wetgcvrng toepast, is afhankelijk van de geest 
vaii diegecuen die drt recht moetcl1 locpassen. De voorgestelde nationale welgevlilg 
hoopt d ~ a r o m  sllceili dc iiatuorialc organen ei1 de uitaeienii-ig van de hun toekotnendc 
bcvomegdhcden van de bezetter a f  tc sc l~cmen,  zodat de ~~arioiiale orgaiieii Iuet ver- 
trouwen vinden om zowel rmiogelyk hinri exgen bevoegdheden te beschermen en 
niaatregclci~ toe te passeti in overccnstemmiilg met de tradntie en geest van de be- 
s taand~ wctgewing. 




