
Je hebt een soldaat van de tegenpartij gevangen genomen! Hij/zij is nu je krijgsgevangene. 

Zet je krijgsgevangene geblinddoekt op een stoel en ondervraag hem aan de hand van deze lijst. 

Laat hem antwoorden met ‘Waar’ of ‘Niet Waar’. 

1. Een krijgsgevangene kan verplicht worden militaire informatie vrij te geven. 

Niet waar. 

Krijgsgevangenen zijn enkel verplicht hun naam, rang, legernummer en geboortedatum bekend te maken.

2. Een krijgsgevangene heeft geen recht op contact met zijn familie. 

Niet waar. 

Naast voedsel, voldoende ruimte, hygiëne, enz… heeft een krijgsgevangene ook recht op nieuws over zijn familie. 

Dit kan bijv. tot stand worden gebracht door Rode Kruisberichten, telefoongesprekken of zelfs videoconferenties.

3. Een vijand die gewond is, moet je helpen. 

Waar. 

Als een (vijandige) strijder gewond is geraakt, neemt hij niet meer deel aan de vijandelijkheden en is hij dus beschermd. 

In de mate van het mogelijke dient de persoon dan ook verzorgd te worden.

4. Men mag een krijgsgevangene doen werken.

Waar, maar de arbeid mag niet ongezond, gevaarlijk of van militaire aard zijn. 

Bovendien moeten de werkomstandigheden behoorlijk zijn (bijvoorbeeld gepaste kledij).

5. Een krijgsgevangene mag bestraft worden voor zijn deelname aan de vijandelijkheden.

Niet waar. 

Wel mogen ze in een eerlijk proces worden vervolgd voor schendingen van het internationaal humanitair recht.

Ondervraging van de krijgsgevangene (versie leerkracht)



Je hebt een soldaat van de tegenpartij gevangen genomen! Hij/zij is nu je krijgsgevangene. 

Zet je krijgsgevangene geblinddoekt op een stoel en ondervraag hem aan de hand van deze lijst. 

Laat hem antwoorden met ‘Waar’ of ‘Niet Waar’. 

1. Een krijgsgevangene kan verplicht worden militaire informatie vrij te geven. 

2. Een krijgsgevangene heeft geen recht op contact met zijn familie. 

3. Een vijand die gewond is, moet je helpen. 

4. Men mag een krijgsgevangene doen werken.

5. Een krijgsgevangene mag bestraft worden voor zijn deelname aan de vijandelijkheden.

Ondervraging van de krijgsgevangene



Je hebt een soldaat van de tegenpartij gevangen genomen! Hij/zij is nu je krijgsgevangene. 

Zet je krijgsgevangene geblinddoekt op een stoel en ondervraag hem aan de hand van deze lijst. 

Laat hem antwoorden met ‘Waar’ of ‘Niet Waar’. 

1. Een krijgsgevangene kan verplicht worden militaire informatie vrij te geven. 

Niet waar. 

Krijgsgevangenen zijn enkel verplicht hun naam, rang, legernummer en geboortedatum bekend te maken.

2. Een krijgsgevangene heeft geen recht op contact met zijn familie. 

Niet waar. 

Naast voedsel, voldoende ruimte, hygiëne, enz… heeft een krijgsgevangene ook recht op nieuws over zijn familie. 

Dit kan bijv. tot stand worden gebracht door Rode Kruisberichten, telefoongesprekken of zelfs videoconferenties.

3. Een vijand die gewond is, moet je helpen. 

Waar. 

Als een (vijandige) strijder gewond is geraakt, neemt hij niet meer deel aan de vijandelijkheden en is hij dus beschermd. 

In de mate van het mogelijke dient de persoon dan ook verzorgd te worden.

4. Men mag een krijgsgevangene doen werken.

Waar, maar de arbeid mag niet ongezond, gevaarlijk of van militaire aard zijn. 

Bovendien moeten de werkomstandigheden behoorlijk zijn (bijvoorbeeld gepaste kledij).

5. Een krijgsgevangene mag bestraft worden voor zijn deelname aan de vijandelijkheden.

Niet waar. 

Wel mogen ze in een eerlijk proces worden vervolgd voor schendingen van het internationaal humanitair recht.

Ondervraging van de krijgsgevangene (versie leerkracht)



Je hebt een soldaat van de tegenpartij gevangen genomen! Hij/zij is nu je krijgsgevangene. 

Zet je krijgsgevangene geblinddoekt op een stoel en ondervraag hem aan de hand van deze lijst. 

Laat hem antwoorden met ‘Waar’ of ‘Niet Waar’. 

1. Een krijgsgevangene kan verplicht worden militaire informatie vrij te geven. 

2. Een krijgsgevangene heeft geen recht op contact met zijn familie. 

3. Een vijand die gewond is, moet je helpen. 

4. Men mag een krijgsgevangene doen werken.

5. Een krijgsgevangene mag bestraft worden voor zijn deelname aan de vijandelijkheden.

Ondervraging van de krijgsgevangene


