
DE CONVENTIE VAN GENÈVE

dat het krijgsgevangenen op voorbeeldige wijze behandelde. Dat was
allereerst het geval met de Chinese militairen die in de Chinees-Japanse
oorlog van 1894-95 in Japanse handen vielen. In de Russisch-Japanse
oorlog van 1904-05 raakten bijna tachtigduizend Russische militairen in
krijgsgevangenschap - de Japanners gaven hun meer voedsel en betere
kleding dan aan hun eigen troepen en zij vonden goed dat die Russen
geld en goederen kregen en dat zij, voorzover zij getrouwd waren met
in Siberië wonende vrouwen, met dezen in de krijgsgevangenenkampen
in normaal gezinsverband konden leven. Zo ook in de Eerste Wereld-
oorlog: Japan maakte in het Duitse gebied in China alsmede op de
Carolinen, de Marianen en de Marshall-eilanden die toen Duits koloniaal
bezit waren, enkele duizenden Duitsers krijgsgevangen en dezen kwa-
men in Japanse vakantie-oorden in uitgesproken geriefelijke kampen
terecht waar hun geen haar werd gekrenkt.

In de tweede helft van de jaren '20 vond in Genève internationaal
overleg plaats over het formuleren van regels die, in aansluiting op wat
in de meeste landen in de rode en zoste eeuw gebruik was geworden,
precies de rechten en de verplichtingen van krijgsgevangenen alsmede
die van de mogendheid die hen gevangen hield, zouden vastleggen. Wij
hebben de voornaamste bepalingen van de uit dat overleg resulterende
'Conventie inzake de behandeling van krijgsgevangenen' al in deel 8 van
ons werk (Gevangenen en gedeporteerden) weergegeven " maar willen de
betrokken passages hier herhalen.

De Conventie bepaalde dat krijgsgevangenen te allen tijde met mens-
lievendheid behandeld en beschermd moesten worden. Represailles
tegen hen waren verboden. Zij moesten worden gehuisvest in gebouwen
of barakken die waarborgen voor hygiëne en zindelijkheid boden. Hun
rantsoenen moesten gelijkwaardig zijn aan die van de depottroepen van
de mogendheid welke hen gevangen hield; die mogendheid moest hun
ook voldoende kleding, linnengoed en schoeisel verschaffen. Krijgsge-
vangenen dienden de gelegenheid te hebben tot lichaamsoefeningen en
tot verblijf in de buitenlucht. Minstens eenmaal per maand moest een
geneeskundige inspectie plaatsvinden. Gezonde krijgsgevangenen moch-
ten, de officieren onder hen uitgezonderd, gebruikt worden voor werk-
zaamheden, de onderofficieren evenwellouter voor bewakingsdiensten,
tenzij zij uitdrukkelijk om betaald werk, d.w.z. om productief werk in
het economisch leven vroegen, maar wat die betaalde, door onderoffi-

1 NI. in de aanhef van hoofdstuk 2 ('Krijgsgevangenen').
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