
KRIJGSGEVANGENEN

zij het niet in alle opzichten het bestaan van de Nederlandse krijgsgevangenen
bepaald en vormt in elk geval de maatstaf die men aan hun behandeling mag
aanleggen.'

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 alle mogelijke waarborgen van 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. Krijgsgevangenen
dienden de gelegenheid te hebben tot lichaamsoefeningen en tot verblijf ill
de buitenlucht. Minstens eenmaal per maand moest een geneeskundige
inspectie plaatsvinden. Gezonde krijgsgevangenen mochten, de officieren
onder hen uitgezonderd, gebruikt worden voor werkzaamheden, de onder-
officieren evenwel louter voor bewakingsdiensten, tenzij zij uitdrukkelijk
om betaald werk, d.w.z. om productief werk in het economisch leven
vroegen, maar wat die betaalde, door onderofficieren en minderen te ver-
richten arbeid betrof, bevatte artikel 3 I van de conventie een belangrijke
restrictie:

'De door de krijgsgevangenen verrichte werkzaamheden mogen generlei
rechtstreeks verband houden met de krijgsverrichtingen. Het is in het bijzonder
verboden om gevangenen te gebruiken bij de fabricatie en het vervoer van
wapenen of munitie van welke aard ook, evenals bij het vervoer van materieel
dat voor de strijdende legers bestemd is.'

Per maand zouden de krijgsgevangenen voorts een vastgesteld aantal
brieven en briefkaarten mogen verzenden die aan censuur onderworpen
zouden zijn. Zij zouden zelf brieven, briefkaarten, postpakketten, geld en
boeken mogen ontvangen, maar de mogendheid die hen gevangen hield,
had het recht, die zendingen te controleren.

Wat de hiërarchische verhoudingen betrof: vall de zijde van de mogend-
heid die de krijgsgevangenen vasthield, zou elk kamp gecommandeerd
moeten worden door een officier, van de zijde van de krijgsgevangenen zou
in kampen van officieren de oudste officier ill de hoogste rang de officiële
tussenpersoon zijn (de 'kampoudste'), in de andere karnpen zouden de
krijgsgevangenen vertrouwensmannen kunnen aanwijzen.

1Men vindt de tekst o.m. in een in I946 verschenen uitgave van de Staatsuitgeverij
waarin ook het uit I907 daterend Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de
oorlog te land, inclusiefhet z.g. Landoorlogreglement, opgenomen is.
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