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Twee leden van onze toenmalige vereniging terechtgesteld

Semper Fidelis - In Fide Constans
Op 26 augustus 1943 werd wachtmeester Albert Poppe behorende tot de mobiele Groep
te Gent en afgedeeld in de brigade Maldegem, te Rieme Gefusilleerd en te Oostakker in
een massagraf begraven.
Op 24/08/1944 werd Fernand Bouckenaere, brigadecommandant te Aalst, te Oostakker
gefusilleerd en aldaar in een massagraf begraven.
Op enkele kilometers van het rustige en vredige bedevaartsoord te Oostakker Lourdes
ligt het executieoord in het voormalige munitiedepot te Oostakker. Niemand kan zich
voorstellen wat zich daar tussen 15 januari 1941 en 11 september 1944 heeft afgespeeld.
Bij het openen van het massagraf werden 84 lijken opgegraven. Alle slachtoffers van het
Nazigeweld werden na folteringen en dagenlange ondervraging aldaar terechtgesteld.

Neen het waren niet altijd gewapende weerstanders die daar werden terechtgesteld. Een
boerenzoon die een Brits piloot, die toevallig op zijn weide een noodlanding moest maken,
in een hooimijt verborgen had, werd half aangekleed, op zijn klompen, meegesleurd naar
de gevangenis aan de Nieuwe Wandeling te Gent.
Fernand Bouckenaere kon er als brigadecommandant te Aalst beslag leggen op
belangrijke informatie van de door de Duitsers geplande razzia en aanhoudingen.
Daardoor kon hij menig weerstander uit de klauwen van de Duitsers houden. Hij werd
naar de commandantuur te Gent ontboden en werd er aangehouden. Zijn doodsvonnis
werd toen reeds bezegeld.
Albert Poppe werd opgepakt tijdens een wapentransport. Een terdoodveroordeling was
onvermijdelijk.
Van bij de eerste jaren na de bevrijding waren de collega’s en leden van de toenmalige
“verbroedering der Rijkswacht” (voorloper van het NSPV) op de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid aanwezig.
Na 2001 werd de jaarlijkse aanwezigheid en bloemenhulde onafgebroken door het NSPV
verder gezet.
De weduwe van Fernand hertrouwde met een rijkswachter. Na het overlijden van haar
echtgenoot bleef zij trouw lid van het NSPV. De zoon van Fernand is uitgeweken naar
Amerika.
De broer van Albert Poppe , werd eveneens rijkswachter en werd nadien
politiecommissaris te Drongen.

Het NSPV neemt deel aan de
bloemenhulde.
Wij nodigen u uit aanwezig te zijn op deze
herdenkingsplechtigheid op zondag 13 mei 2018 om
10.00 uur.
Zorg ervoor tijdig op het terrein aanwezig te zijn.
Het NSPV nationaal zal deelnemen aan de
bloemenhulde.
Het NSPV was er trouwens bij vanaf het eerste
uur. Ook dit jaar zullen wij er niet ontbreken!!!
Evenals de herdenking “David Delree” te Sorinnes
staat deze herdenking symbool voor alle
rijkswachters en politiemensen die door de NaziDuitsland werden terechtgesteld, … terechtgesteld
omdat zij op de ene of andere manier meewerkten
om onze democratische vrijheden te herwinnen.
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