OPEISING IN ASSENEDE
De mannen van 17 tot 35 jaar van Assenede werden aan speciale controles
onderworpen. Iedere maand moesten ze zich melden met hun paspoort bij de
Duitse overheid, waar het gecontroleerd werd. Er werden geregeld mannen opgeëist,
die gedurende bepaalde periodes werkzaamheden voor de Duitsers moesten
uitvoeren.
Sommigen werden tewerkgesteld in Assenede, anderen in naburige gemeenten, nog
anderen in Duitsland.
Op 1 juli 1916 kreeg Assenede een oproep om hout te kappen voor de dienst van de
Duitse overheid. De burgemeester van Assenede kreeg een boete van 50 frank
omdat hij de werklozen niet inzette. Op 2 september 1916 kreeg het
gemeentebestuur de opdracht om een lijst op te maken van alle werklozen.
Het schepencollege besliste om de brief van de Duitsers te laten voorlezen tijdens de
kerkdiensten. Wie zich kwam aanmelden zou op de lijst opgenomen worden.
Het Duitse bestuur was duidelijk niet tevreden met de lijst die door Assenede werd
opgemaakt. Op 28 oktober 1916 kreeg het Asseneedse bestuur de aanmaning om
een lijst op te maken van alle personen binnen de gemeente tussen de leeftijd van
17 en 45 jaar. Het bestuur kreeg de tijd tot 15 november 1916 de tijd om deze op te
maken.
Op 25 november 1916 volgde een nieuwe opdracht. De Kommandantur wilde een
lijst van alle personen die ondersteuning kregen. Ook moest het bestuur aangeven
welke personen er bekwaam waren om te werken.
Op 3 maart 1917 volgde het onvermijdelijke. Uit een lijst van de werklozen van
Assenede waren 17 namen gekozen van jonge mannen die door de Duitse overheid
werden opgeëist.
Op 8 maart 1917 moesten ze zich aanmelden op het gemeentehuis,
waar ze werden opgehaald door de Duitse soldaten.Ze werden op verschillende
plaatsen tewerkgesteld, in Gent, in Ertvelde en op een onbekende bestemming.
De burgemeester was zeer bezorgd om het lot van deze jongemannen en daarom
gaf de gemeente hen voldoende voedsel, kledij en 25 fr. mee als reisgeld.
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