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Cyriel wordt geboren te Bassevelde-

Rozenmarijnstraat op 14 februari 1906 in 

het gezin van de 44 jarige dagloner 

Henricus Nuytinck en de 39-jarige 

Prudentia Baecke. 

 

Hij huwt met Maria-Elodia Lomme 

(°Zomergem 06-11-1910 - Gent 29-12-

1989). Het gezin telt 2 kinderen: Paula-

Clemence (°Poperinge 15-11-1933) en 

Paul-Edmond (°Loker 03-04-1937). 

 

Op 16 maart 1938 wordt Cyriel van Loker 

overgeplaatst naar de Rijkswachtbrigade te 

Zele. Het gezin neemt haar intrek in de 

kazerne Kouter 10. De opperwachtmeester 

is de commandant van de brigade Zele met 

5 collega's. Samen met hen is hij de 

grondlegger van de lokale afdeling B.V.L. 

(Belgisch Vrijwilligers Legioen) en wordt 

commandant van deze ondergrondse 

verzetsgroepering. Cyriel heeft echter een 

wankele gezondheid en hij wordt door zijn 

collega Maurice Hoogewijs tijdelijk 

vervangen. 

 

Cyriel wordt samen met wachtmeester 

Hoogewijs door de Gestapo opgepakt op 

zaterdag 26 september 1942. Ze kregen een 

kwartier de tijd om zich in burger om te 

kleden. De echtgenotes zorgden snel nog 

voor wat eten. Met een wagen werd hij 

voor een hardhandige ondervraging 

overgebracht naar de Lokerse 

Kommandantur. Met uitgeslagen tanden 

werd hij voorlopig in het Lokers 

hechteniskamp opgesloten in afwachting 

zijn overbrenging naar de gevangenis 

Nieuwe Wandeling te Gent. 

 

Vanuit Gent begint zijn lijdensweg via de 

kampen van Esterwegen, Dortmund, 

Braunschweig, Halle. Een kruisweg van 

folteringen, uitputting, fysische en 

psychisch lijden. Het laatste kamp wordt 

Görden-Brandenburg. Op 15 november 

1943 wordt hij, na een eerder gevoerd 

burgerproces te Hameln, onthoofd. 

 

Zijn lichaam wordt verbrand op 17 

november 1943 en de urne wordt in de 

kelder bijgezet. De urnen wordt gevonden 

door Russische soldaten en in 1946 komt 

het stoffelijk overschot naar België en 

wordt het voorlopig bijgezet in de crypte 

van Laken in afwachting van de 

overbrenging naar de eigenlijke woon-

plaats Zele. 

 

Op 29 april 1946 krijgt hij zijn laatste 

rustplaats op de gemeentelijke begraaf-



plaats te Zele-Centrum. De 3 makkers van 

de B.V.L. worden vandaag nog herdacht 

met de gedenkplaat in de zijgevel van het 

politiekantoor in de Poststraat.  
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