
CHRISTIANSEN

Völkerrecht gehört?' 'Jch nicht. Völkerrecht ist etwas das gibt es nur in der Zeitung.
Und dann schallendes Gelachter des ganzen Kreises."

Veel macht had Christiansen niet, maar men mag wel stellen dat hij van de
macht die hij had, in sommige opzichten een excessief gebruik gemaakt heeft.
Daarbij denken wij dan vooral aan zijn bemoeienissen met de Duitse recht-
spraak. Dat er Duitse militaire rechtbanken waren die Nederlanders die
verzetsdaden bedreven hadden of getracht hadden naar Engeland te ont-
komen, niet onmiddellijk ter dood veroordeelden, was hem een volslagen
raadsel. Zo kregen in juni '42 de Marinebefehlshaber, twee leden en de Amts-
leiter van het Gericht des Marinebefehlshabers in den Niederlanden een geduchte
uitbrander van hem. Wat hij zei werd door de verontwaardigde Amtsleiter
in een brief aan een Duitse collega samengevat; uit de bewaardgebleven
Nederlandse vertaling (de Duitse tekst is verloren gegaan) citeren wij:

'Wie de macht heeft, heeft het recht. De Engelsen hadden sinds 250 jaar de
macht en alles was rechtvaardig. Als wij de overwinning behaald hebben, hebben
wij gelijk gehad en alles wat wij deden, was goed, als we echter de oorlog ver-
liezen, wat hebben wij er dan aan dat we altijd rechtvaardig gehandeld hebben?
Wie zich verzet, moet vallen ... Wie benzine steelt, al is het dan maar één
liter, wordt met de dood bestraft, wie Nederland verlaat, geheel onverschillig
waarom, wordt doodgeschoten. Wat de Nederlanders denken, laat ons helemaal
onverschillig. De vijanden moeten weg, al zou ik de hele bevolking moeten
uitroeien."

Het moge waar zijn dat Christiansen, beseffend dat hij tekort schoot en
dat hij, naar eigen naoorlogse bekentenis, eigenlijk door niemand helemaal
voor vol werd aangezien," de neiging had, zichzelf te overschreeuwen - het
is ó6k waar dat hij met uitlatingen als de geciteerde zijn stafofficieren die op
de militaire rechtspraak toezicht hielden en hem dienaangaande regelmatig
advies uitbrachten, een vrijbrief gaf voor verregaande juridische willekeur.
Wij zullen daar in een later deel nog voorbeelden van geven. Impulsief als
hij was," kon Christiansen dan ook wel weer gratie verlenen in gevallen
waar men dat niet verwacht zou hebben, maar dat waren uitzonderingen.
Zelfs voor Schrieke, de latere secretaris-generaal van justitie, en voor van
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