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Spioneren voor het Secret Service Bureau tijdens WO1.  

Notaris Clement Heirman, een Waas spion 

 

Op vrijdag 18 mei om 19.30u wordt het 

boek Spioneren voor het Secret Service 

Bureau tijdens WO1. Notaris Clement 

Heirman, een Waas spion. voorgesteld 

in de Heilig Hart kerk in de Kruisstraat 

in Moerbeke.  

 

Het boek betreft een publicatie van de 

KOKW en werd geschreven door het 

KOKW-bestuurslid Rudi De Clercq. 

 

 

 

 

 

In 2014 kreeg Rudi De Clercq inzage in het archief van de familie Gybels. Dit archief 

omvat voornamelijk informatie over hun grootvader notaris Clement Heirman.  Hij 

groeide op in Sint-Niklaas, maar werd in 1914 notaris in Lokeren.  

 

Tijdens WO1 leidde Heirman het inlichtingennetwerk ‘M41’ dat informatie verzamelde 

voor de Britse inlichtingendienst ‘Secret Service Bureau’.   

 

Het netwerk M41 bestond uit leden die in Lokeren, Zele, St.-Gillis-Dendermonde, 

Hamme, Waasmunster en Gent woonden en opereerden.  
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Heirman stierf in 1918 in Luik aan de gevolgen van ontbering. In de jaren ’30 werd er in 

Sint-Niklaas een straat naar hem vernoemd. Drie leden van het netwerk werden 

geëxecuteerd. 

 

De nabestaanden van Clement Heirman stelden zich de vraag of zijn spionageactiviteiten 

het offer van zijn dood waard waren. In het boek gaat de auteur op zoek naar het 

antwoord op deze vraag. Hij deed hiervoor opzoekingen in diverse archieven in België, 

Nederland en Duitsland.  

 

 
Om het belang van de spionageactiviteiten te kunnen inschatten, dienen vooraf enkele 

regionale contextgegevens te worden meegegeven: inname van het Waasland door de 

Duitsers; Duitse indeling van bezet België met de Etappen-Kommandanturen Lokeren en 

Sint-Niklaas; de streng bewaakte grensregio met Nederland met de controle van het 
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personenverkeer en de uitbouw van de “Hollandstellung” uit angst voor een geallieerde 

aanval. Bovendien worden ook de diverse geallieerde en Duitse inlichtingendiensten kort 

geduid. Eén van de Britse inlichtingendiensten had een belangrijk  

 

bijkantoor in Rotterdam. Met medewerking van de Belgische familie Moreau bouwde dit 

bijkantoor het belangrijkste netwerk uit dat in onze regio actief was, namelijk het 

netwerk Oram. Eén radertje van dit complex netwerk was de dienst M41.  

De Clercq beschrijft het ontstaan, de ontwikkeling en het opdoeken van M41.  

 

Na de oorlog begon de strijd om de symbolische en materiële erkenning. Bij welke 

instanties konden de voormalige spionnen of hun nabestaanden terecht? Hoe verging het 

de andere netwerkleden? 

Clement Heirman bleek ook verraden te zijn door een man die inmiddels was 

weggevlucht naar Nederland. Wie was deze man? 

 

Met het boek probeert de auteur ook anderen aan te zetten om verder onderzoek te 

doen. Welke bronnen kan je raadplegen? 

 

 

 

KOKW-voorzitter Chris De Beer leidt op 18 mei de auteur in.  

 

Hierna volgt een lezing over spionage in de Kommandanturen Ertvelde, Lokeren 

en Sint-Niklaas door Rudi De Clercq.  

 

Het bestuur van de Heemkundige Kring Ercus besluit de boekvoorstelling en 

nodigt uit tot een receptie aangeboden door HK ERCUS en KOKW. 
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Praktische info 

Het boek heeft een harde kaft en telt 150 blz. De kostprijs bedraagt 20 euro. De 

publicatie is te koop bij de voorstelling op 18 mei in Moerbeke en in de leeszaal van de 

KOKW (op zaterdagvoormiddag vanaf 9:30 en maandagnamiddag). 

U kunt het boek ook digitaal bestelling via de website van de KOKW ww.kokw.be: 

recente publicaties: http://www.kokw.be/m6s4FAB.html 

Indien u het boek per post wenst te ontvangen, betaalt u 25 euro (20 euro + 5 euro 

verzendingskosten). Betaling via het rekeningnummer van de KOKW, Zamanstraat 49 B 

te 9100 Sint-Niklaas IBAN: BE 50 8508 3519 1418 en BIC: NICABEBB  

Met vermelding in de mededeling van “Boek Clement Heirman”, uw naam en adres. 


