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(189. 3.) 

MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Het ontwerp-verdrag, geredigeerd door liet Internationaal 
Oomité van Genève, dat ten leidraad strekte aan de op 
8 Augustus 1864 begonnen onderhandelingen der eerste iuter-
nationale byeenkomst tot vaststelling der Conventie van het 
Roode Kruis, hield een artikel (11) in volgens hetwelk „des 
stipulations analogues a celles qui precedent (namelijk die be-
treffende de gewonden in den landoorlog) pourrcnt taire l'objet 
d'une convention ultérieure entre les puissances intéressées au 
sujet des guerres maritimes". 

De geneesheer LEBOY MÉEICOÜET stelde voor bepaalde voor-
schriften aan te nemen ten einde de beginselen der conventie 
tot den zeeoorlog uit te strekken. Zijn voorstel werd evenwel 
niet aangenomen , en het bovenvermelde zeer onbe.-temde artikel, 
dat alleen de mogelijkheid opende om over dit punt latere 
onderhandelingen aau te knoopen, werd zelfs verworpen. 

In de oorlogen , die na de genoemde conferentie uitbraken , 
en vooral in den zeeslag bij Lissa, bleek de dringende behoefte 
aan eene voorziening, die zich ook het lot der gewonden en 
schipbreukelingeu in den strijd ter zee zou aantrekken 

Zoo was, toen in 1868 andermaal te Genève eene conferentie 
bijeenkwam om de bepalingen der conferentie van 1864 te her-
zien , de uitbreiding der Conventie tot den zeeoorlog een der 
punten die eene voorname plaats op het programma innamen. 
Eene commissie, benoemd om een ontwerp samen te stellen , 
kweet zich met spoed van hare taak , en zag haren arbeid met 
kleine wijzigingen aangenomen. In het , Projet d'articles addi-
tionuels a la Convention du 22 aofit 1864 pour 1'amélioration 
du sort des militaires blessés" is dit ontwerp opgenomen in 
art. 6 tot en met art. 18. 

Deze additioneele artikelen zn'n evenwel door de Regeeringen , 
die tot de onderteekening hadden besloten , niet goedgekeurd. 
Wel werd door wijlen Z. M. den Koning daarop goedkeuring 
verleend en zijn die artikelen bekend gemaakt door plaatsing in 
het Staatsblad n'. 22 van 1869. Toen echter tot 1894 de goedkeu-
ring van alle andere Staten was uitgebleven , is bjj Koninklijk 
besluit van 14 Maart n \ 3 1 , van dat jaar (Staatsblad 1894 
n". 45) ook de goedkeuring door wijlen Z. M. den Koning op 
die artikelen verleend, ingetrokken. Deze intrekking werd ter 
kennis van den Zwitserschen Bondsraad gebracht. 

Intusscheu waren bij het uitbreken van den Fransch-Duitschen 
oorlog de oorlogvoerende partijen overeengekomen, op voorstel 
van den Zwitserschen Bondsraad, de additioneele artikelen van 
1868 als „modus vivendi " voor den duur van den oorlog toe 
te passen. 

Een dergelijke gedragslijn werd in den oorlog tusschen Spanje 
en de Vereenigde Staten in 1898 gevolgd ; de diplomatieke be-
scheiden behoorende by de Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1899 bevatten hieromtrent uitvoerige inlichtingen, waaruit 
de toenmalige stand der zaak, en ook de tekst der bewuste 
artikelen blijkt. 

T , , . e , . 30 December 1898 
In de circulaire van graat MOURAVJKFF van , , T . ,_,.. 

11 Januari 1899 
werden de beide volgende punten vermeld onder 5". en 6"., om 
als voorstellen aan de Vredes-conferentie te worden voorgelegd: 

,5°. Adaptation aux guerres maritimes des stipulations de la 
Convention de Genève de 1864 sur la base des articles addi-
tionnels de 1868"; 

„6°. Neutralisation au mème titre des navires ou chaloupes, 

chargés du sauvetage des naufragés pendant ou après les com-
bats maritimes ". 

De uitwerking van deze punten van het programma werd 
toevertrouwd aan de door de Conferentie op 23 Mei benoemde 
tweede Commissie, welke zich splitste in twee ondercommissiè'n ; 
de eerste ondercoin missie, tot wier voorzitter werd gekozen de 
Nederlandsche gedelegeerde Staatsraad mr. T. M. C. ASSER, had 
tot taak eene regeling omtrent gemelde punten te ontwerpen. 

De definitieve tekst van dit ontwerp werd vastgesteld door 
de Commissie van Redactie bestaande uit : den vice-adrniraal 
Sir John FISHEK, Britsch gedelegeerde, den kapitein-luitenant 
ter zee SCHEINE , Russisch gedelegeerde, den kapitein ter zee 
SIEGEL, Duitsch gedelegeerde en den hoogleeraar RENAULT, Fransen 
gedelegeerde. Deze laatste was als rapporteur werkzaam. 

Het ontwerp en het rapport werden door de Commissie in de 
zitting van 20 Juni 1899 goedgekeurd, terwijl de Conferentie 
denzelfden dag haar zegel aan dezen arbeid hechtte. 

Ten opzichte der artikelen van het verdrag kan worden ver-
wezen naar de Protocollen der Conferentie (deel I , beraad-
slagingen der Conferentie, bladz. 25—41, en deel III, bladz. 3—24 
beraadslagingen der Commissie en bladz. 58—84 beraadslagingen 
der ondercommissie). Op bladz. 30 van het eerste deel vindt men 
het rapport van den heer RENAULT , dat een uitnemenden 
commentaar geeft op de artt. 1 tot en met 10. 

De artt. 1 1 , 12, 13 en 14 zijn geln'kluidend met de artt. 2 , 
3 , 4 en 5 van het verdrag nopens het oorlogsrecht, behoudens , 
dat in art. 13 voormeld de landen die het verdrag niet hebben 
onderteekend, daaraan alleen dan kunnen toetreden, wanneer 
zn' ook het verdrag van Genève hebben aanvaard. 

Nadat de Conventie door de meerderheid der op de Conferentie 
vertegenwoordigde landen geteekend was, is bij sommige Re-
geeringen, die nog niet hadden onderteekeud, bezwaar gerezen 
tegen art. 10. dat trouwens in de ondercommissie slechts met 
ééne stem meerderheid was aangenomen. Bij het nader onderzoek 
van het artikel was gebleken , dat het in strijd was met wet-
teln'ke bepalingen, waarvan de verandering niet wel mogehjk 
was. Duitschland , Engeland, Turkije en de Vereenigde Staten 
van Amerika hebben dan ook bij de onderteekening der Conventie 
hunne reserves gemaakt ten opzichte van art. 10. 

Behoudens deze reserves is het verdrag onderteekend door 
alle landen die aan de Conferentie hebben deelgenomen. 

Onder die omstandigheden heeft de Nederlandsche Regeering 
aan de Russische als hare meening te kennen gegeven , dat het 
haar beter scheen artikel 10 van de ratificatiën uit te sluiten 
en dit aan alle andere Regeeringen voor te stellen. Dit denk-
beeld is door de Russische Kegeering aanvaard en reeds zijn 
van. verreweg de meeste landen toestemmende antwoorden ont-
vangen op het ter zake door de Nederlandsche Regeering ge-
dane voorstel. 

's Gravenhage , 20 April 1900. 
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