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Voorwoord

Beste lezers en sympathisanten,

KŶǌĞ�ĂĂƌĚďŽů� ŝƐ� ƐƚĞĞĚƐ� ŝŶ�ĞǀŽůƵƟĞ͘�tĞ�ŬĞŶŶĞŶ�ŶƵ�ŚĞƚĞ� ǌŽŵĞƌƐ͕� ǌǁĂƌĞ� ƌĞŐĞŶǀĂů͕�ŽǀĞƌƐƚƌŽŵŝŶŐĞŶ͕�ŵĂĂƌ�ŽŽŬ�
nog oorlogsgeweld, dictaturen, armoede en hongersnood.

ZŽĞŵĞŶŝģ� ŚĞĞŌ� ĞŝŶĚ� ϭϵϴϵ� ĚĞ� ĚŝĐƚĂƚƵƵƌ� ǀĂŶ� ƚŽĞŶŵĂůŝŐ� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ� �ĞĂƵƕĞƐĐƵ� ŽŵǀĞƌŐĞǁŽƌƉĞŶ͘� ,Ğƚ�ǁĂƐ� ĞĞŶ�
land in armoede, onderdrukking en hongersnood. De oproep door de Europese Gemeenschap om hulp te bie-
ĚĞŶ�ŬĞŶĚĞ�ŽǀĞƌĂů�ǀĞĞů�ƐƚĞƵŶ͘�KŽŬ�ŚĞƚ��ĞŵƐƚƐĞ�ĐŽůůĞŐĞ�ǀĂŶ�ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĞŶ�ƐĐŚĞƉĞŶĞŶ�ŶĂŵ�ƐŶĞů�ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ�
ŵĞƚ�ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĂĐƟĞƐ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ƉĂƌƟũƉŽůŝƟĞŬ�ŚĞĞŶ͕�ĞŶ�ƐƚƵƵƌĚĞ�Ăů�ĞĞŶ�ŚƵůƉŬŽŶǀŽŽŝ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ũĂĂƌǁŝƐƐĞůŝŶŐ͘�,ŝĞƌͲ
Ƶŝƚ�ŐƌŽĞŝĚĞ�ĞĞŶ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĚŝĞ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϮϬ�ũĂĂƌ�ǀŽƌŵ�ǌŽƵ�ŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂĐƟĞƐ�ƌŽŶĚ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ͕�ŚĞƚ�ZŽĞŵĞĞŶͲ
se dorp dat ons was toegewezen door Europa.

De betrokkenheid van onze bevolking, de humanitaire hulp en de inzet van velen hebben geleid tot een inten-
se samenwerking, de hechte band van wederzijdse vriendschap en zelfs tot een zevental huwelijken tussen 
onze bewoners.

�ŝƚ�ƌŝũŬ�ŐĞƐƚŽīĞĞƌĚĞ�ďŽĞŬ�ŐĞĞŌ�ŽŶƐ�ĞĞŶ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�ǀĂŶ�ĂůůĞ�ĂƐƉĞĐƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͕�ŚĞƚ�ǀĞƌŚĂĂů�ǀĂŶ�ĚĞ�
ŝŶǁŽŶĞƌƐ�ǀĂŶ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ�ĚŝĞ�ŽŶƐ�ƚŽŶĞŶ�ǁĂƚ�ŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚ�ďĞƚĞŬĞŶƚ͘�KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ�ŝƐ�Ěŝƚ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ĚŽƌƉ͕�ŐĞůĞŐĞŶ�
ŝŶ�ĞĞŶ�ďĞƌŐĂĐŚƟŐĞ�ǀĂůůĞŝ͕�ƵŝƚŐĞŐƌŽĞŝĚ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ŵŽĚĞƌŶĞ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ�ŵĞƚ�ĞŝŐĞŶƟũĚƐĞ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕�ĐƵůƚƵƌĞůĞ�
rijkdom en een gezonde economische bedrijvigheid. De welvaart is teruggekeerd. Hulp is niet meer nodig, 
vriendschap wel.
/Ŭ�ǁĂƐ�ǀĂŶ�ŶĂďŝũ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ�ďŝũ�ĚĞǌĞ�ĞǀŽůƵƟĞ͘�/Ŭ�ŚĞď�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŵĂůĞŶ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ�ďĞǌŽĐŚƚ�ĞŶ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�
ŬĞƌĞŶ� ŚĞƚ� ůĂŶĚ� ƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚ� ĚŽŽƌŬƌƵŝƐƚ͘� ,Ğƚ� ŝƐ� ĞĞŶ� ǌĞĞƌ� ŵŽŽŝ� ůĂŶĚ͕� ŵĞƚ� ŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞ� ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶ� ǀĂŶ� ďĞͲ
sneeuwde bergen met grote ski-infrastructuur, historische steden met een rijk erfgoed van Romeins, Byzan-
ƟũŶƐ�ĞŶ�ŵŝĚĚĞůĞĞƵǁƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝƵŵ͕�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ŬŽůŽƐƐĂĂů�WĂƌůĞŵĞŶƚƐŐĞďŽƵǁ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ͘

Het boek is ook een eerbetoon voor de grote inspanningen van de vele helpers, sympathisanten en sponsors 
ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ĚĞƌƟŐ�ũĂĂƌ͗�ĞĞŶ�ŚĞĞů�ĚŝŬŬĞ�ƉƌŽĮĐŝĂƚ͘��

En ook mijn allerbeste dank aan de medewerkers van dit boek, waar ook onze plaatselijke heemkring zijn 
ƐƚĞƵŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞĞŌ�ǀĞƌůĞĞŶĚ͘��Ž�ŬƌŝũŐƚ�Ěŝƚ�ƐƚƵŬũĞ�ŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶŝƐ�ĞĞŶ�ƉůĂĂƚƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĞƌĨŐŽĞĚ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘

Louis Van Releghem, ex-gemeentesecretaris en -ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚĞĞŵŬƌŝŶŐ�ĚĞ�^ĞŵƐĞ͘
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1 �Ğ�ĚŽŽĚ�ǀĂŶ��ĞĂƵƕĞƐĐƵ�ŽƉĞŶƚ�ĚĞ�ĚĞƵƌ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�tĞƐƚĞŶ͗�
Zemst ontdekt Spermezeu.

Kerstdag 1989: De Roemeense dictator EŝĐŽůĂĞ��ĞĂƵƕĞƐĐƵ�ǁŽƌĚƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ǌŝũŶ�ǀƌŽƵǁ�,ĞůĞŶĂ�ƚĞƌ�ĚŽŽĚ�ǀĞƌͲ
oordeeld en meteen geëxecuteerd. Daarmee eindigt een periode van 45 ũĂĂƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚ�ďĞƐƚƵƵƌ͕�ĚŝĞ�ŚĞƚ�
ůĂŶĚ� ŝŶ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ĂƌŵŽĞĚĞ�ŚĞĞŌ�ŐĞƐƚŽƌƚ͘�,Ğƚ�ǁĂƐ�ŽŽŬ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚ�ďůŽĞĚŝŐĞ�ŽŵǁĞŶƚĞůŝŶŐ� ŝŶ�KŽƐƚ-Europa, dat 
ǌŝĐŚ�ƐƟůĂĂŶ�ŽŶƚĚŽĞƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞ�ũƵŬ͘

Einde van de Koude Oorlog

Aan het einde van de jaren ’80 van vorige eeuw be-
ůĞĞŌ��ƵƌŽƉĂ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ŽƵĚĞ�KŽƌůŽŐ�ĚŝĞ�ŶĂ�
de Tweede Wereldoorlog Oost van West scheidde. 
Na enkele mislukte pogingen om te ontsnappen aan 
de invloed van de Sovjet-Unie, denk maar aan de 
Hongaarse opstand in Budapest en de Praagse Len-
te in Tsjechoslovakije, kwam de macht in de Sovjet-
Unie in 1985 in  handen van Michail Gorbatsjov.

Met zijn ‘Glasnost’ (wat openheid of helderheid 
betekent) en zijn ‘Perestrojka’ (wat staat voor her-
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌŝŶŐ�ĞŶ� ǀĞƌďŽƵǁŝŶŐͿ� ǀŽĞƌƚ�Śŝũ� ĞĞŶ�ƉŽůŝƟĞŬ�
ǀĂŶ�ŵĞĞƌ�ĚĞŵŽĐƌĂƟƐĞƌŝŶŐ�ŝŶ�ĚĞ�^ŽǀũĞƚ-Unie en van 
meer openheid naar het Westen. Dat dit uiteinde-

tŝĞ�ŚĂĚ�ŐĞĚĂĐŚƚ�ĚĂƚ�ĚĞ�ZŽĞŵĞĞŶƐĞ�ZĞǀŽůƵƟĞ�ŽŽŬ�ĚĞ��ĞŵƐƚĞŶĂĂƌƐ�ǌŽƵ�ďĞƌŽĞƌĞŶ͍

Roemeense president 
Nicolae �ĞĂƵƕĞƐĐƵ en 
zijn vrouw Helena op 
wintersport naar aan-
leiding van de 60ste 
verjaardag van Nico-
lae (CC Zero).
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lijk leidt tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 
had hij waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden.

Aangespoord door deze liberale houding van Gor-
batsjov beginnen meer en meer Oost-Europeanen 
ǌŝĐŚ�ƚĞ�ǀĞƌǌĞƩĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ŚƵŶ�ĐŽŵŵƵŶŝƐƟƐĐŚĞ�ůĞŝĚĞƌƐ͘�
De vakbond ‘Solidarnosc’ luidt op de scheepswer-
ǀĞŶ�ǀĂŶ�'ĚĂŶƐŬ�ĚĞ�ǀĂů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�WŽŽůƐĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƐƟͲ
sche regime in. Het ‘IJzeren Gordijn’ tussen Honga-
rije en Oostenrijk opent in mei 1989. In de DDR, het 
toenmalige Oost-Duitsland, valt de Berlijnse Muur, 
hét symbool van de scheiding tussen Oost en West, 
op 9 november 1989.

�ŽŽƌ��ĞĂƵƕĞƐĐƵ’s megalomane plan dreigen meer 
dan 8.000 dorpen te verdwijnen

Deze golf van liberalisering laat ook Roemenië niet 
ŽŶďĞƌŽĞƌĚ͘� �ĞĂƵƕĞƐĐƵ� ĞŶ� ǌŝũŶ� ǀĞƌƚƌŽƵǁĞůŝŶŐĞŶ� ǀĂͲ
ren echter een eigenzinnige koers, los van Moskou 
en de overige Oostbloklanden. Dit tot genoegen van 
de Westerse grootmachten die hem geregeld een 
ďĞǌŽĞŬ� ďƌĞŶŐĞŶ͘� �ĞĂƵƕĞƐĐƵ� ŝƐ� ĞĞŶ� ŵĞŐĂůŽŵĂŶĞ�
dictator die zijn land en volk verarmt en verhongert 

ƚĞƌǁŝũů�ŚŝũǌĞůĨ�ŝŶ�ďƵŝƚĞŶƐƉŽƌŝŐĞ�ůƵǆĞ�ĞŶ�ǁĞĞůĚĞ�ůĞĞŌ͘�
,ŝũ� ǁŝů� ǀĂŶ� ZŽĞŵĞŶŝģ� ĞĞŶ� ƐŽĐŝĂůŝƐƟƐĐŚĞ� ŚĞŝůƐƚĂĂƚ�
maken waarbij hij niets of niemand ontziet. Eén van 
ĚĞ� ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ� ǀĂŶ� ǌŝũŶ� ĚƌŽŽŵďĞĞůĚ� ďĞƚƌĞŌ� ǌŝũŶ�
͚ƐǇƐƚĞŵĂƟƐĞƌŝŶŐƐƉŽůŝƟĞŬ͛͘� ,ŝũ� ǁŝů� ĚĞ� ůĂŶĚďŽƵǁ͕� ĚĞ�
belangrijkste bron van inkomsten voor de modale 
Roemeen, omvormen tot grote agro-industriële 
centra. Gronden worden onteigend en komen in 
staatsbezit, woningen worden afgebroken en ver-
ŶŝĞƟŐĚ͘� sĞůĞ� ŬůĞŝŶĞ� ĚŽƌƉĞŶ� ŵĞƚ� ůŝŶƚďĞďŽƵǁŝŶŐ�
moeten verdwijnen. Van de 13.500 gemeenten die 
ZŽĞŵĞŶŝģ� ƚĞůƚ͕� ŵĂŐ�ŵĂĂƌ� ĚĞ� ŚĞůŌ� ŽǀĞƌďůŝũǀĞŶ͘� �Ğ�
bevolking moet overgebracht worden naar grote, 
monotone, kleurloze betonnen woonblokken, ver-
bonden aan deze agro-industriële centra.

Europa grijpt in met “Red Roemeense Dorpen”

�Ğ� �ƵƌŽƉĞƐĞ� 'ĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ� ƐƚĂƌƚ� ĚĂĂƌŽƉ� ĚĞ� ĂĐƟĞ�
‘Red Roemeense Dorpen’. Hierbij worden Europese 
steden en gemeenten ertoe opgeroepen om een 
ĚŽƌƉ�ĚĂƚ�ŽƉ�ĚĞ�ǀĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐƐůŝũƐƚ�ƐƚĂĂƚ͕�ƚĞ�ĂĚŽƉƚĞƌĞŶ͘�
�ĞǌĞ��ƵƌŽƉĞƐĞ�ĂĐƟĞ�ŚĞĞŌ�ĂůƐ�ĚŽĞů�Žŵ�ŵŽƌĞůĞ�ƐƚĞƵŶ�
te verlenen aan de 8.000 Roemeense dorpen die 

moeten verdwijnen. Aanvankelijk gaat 
ŚĞƚ� ĞŶŬĞů� Žŵ� ĚĞ� ƐǇŵďŽůŝƐĐŚĞ� ĂĚŽƉƟĞ�
van dorpen ĞŶ� ďĞƐƚĂĂƚ� ĚĞ� ĂĐƟĞ� Ƶŝƚ� ŚĞƚ�
versturen van postkaarten of brieven 
naar de dorpen en naar Ceauƕescu. Zo 
lezen we in de notulen van het schepen-
college van Zemst op 23 oktober 1989: 
“protest tegen Ceauƕescu met ontwerp-
tekst van college burgemeester en sche-
penen (CBS) en inzameling kaarten van 
leerlingen uit gemeentescholen” en op 
20 november 1989 “CBS besluit brief te 
sturen naar Ceauƕescu en naar Sper-
mezeu dat aan Zemst was toegewezen”.

�Ğ�ƌĞǀŽůƵƟĞ�ǁĂƐ�ŬŽƌƚ�ĞŶ�ŬƌĂĐŚƟŐ͘�,Ğƚ�ĐŽŵŵƵͲ
ŶŝƐƟƐĐŚĞ�ƐǇŵďŽŽů�ǁĞƌĚ�ŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŶĂƟͲ
onale vlag verwijderd.
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EĂ�ĚĞ�ƌĞǀŽůƵƟĞ�ƐƚĞůƚ�ŵĞŶ�ƚĞƌ�ƉůĞŬŬĞ�ĚĞ�ĞƌďĂƌŵĞůŝũͲ
ke en schrijnende toestanden vast en schakelt men 
over naar humanitaire, economische en structurele 
hulp.

In België ontstaat daarom in januari 1989 de vereni-
ŐŝŶŐ� ͚KƉĞƌĂƟŽŶ�sŝůůĂŐĞƐ�ZŽƵŵĂŝŶĞƐ�–��ĚŽƉƟĞ��ŽƌͲ
pen Roemenië’. ADR verleent sindsdien administra-
ƟĞǀĞ� ĞŶ� ůŽŐŝƐƟĞŬĞ� ŚƵůƉ� ĂĂŶ� ĞĞŶ� ϭϳϬ-tal comités. 
Vele gemeenten geven gehoor aan deze oproep en 
het toenmalige schepencollege met burgemeester 
Remy Merckx en schepen Louis Keppens dragen 
Zemst voor als kandidaat om een Roemeens dorp te 
beschermen.

Roemenië bevrijdt zich van haar dictator

Ondertussen - we schrijven december 1989 - is de 

ƌĞǀŽůƵƟĞ� ŝŶ� ZŽĞŵĞŶŝģ� ŝŶ� ǀŽůůĞ� ŐĂŶŐ͘� sĞůĞŶ� ŽŶĚĞƌ�
ons herinneren zich de tv-beelden van de volksop-
stand in Timisoara, de toespraak van ‘het genie van 
de Karpaten’ - zoals hij ook wel werd genoemd - in 
Boekarest op 23 december, de gevangenneming en 
ĞǆĞĐƵƟĞ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� ĞĐŚƚƉĂĂƌ��ĞĂƵƕĞƐĐƵ op kerstdag, 
het tragische overlijden van reporter Danny Huwé 
ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ� ƐĐŚĞƌŵƵƚƐĞůŝŶŐĞŶ� (1). Roemenië zet haar 
ĞĞƌƐƚĞ�ƐƚĂƉũĞƐ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ĚĞŵŽĐƌĂƟĞ͘

In  de notulen van het schepencollege van 15 janua-
ri 1990 lezen we:  “Schepen Louis Keppens is afwe-
zig”. En inderdaad, onze schepen Louis Keppens 
vertrekt onmiddellijk na de jaarwisseling met een 
ĞĞƌƐƚĞ�ŚƵůƉŬŽŶǀŽŽŝ�ƌŝĐŚƟŶŐ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ. 

De gemeente Zemst stuurde reeds voor de val van het regime deze kaart naar de burgemeester van Spermezeu als symbolische en morele 
steun. De vertaling luidt : 

Mijnheer,

Bij deze laat ik u weten: de gemeente waar ik woon -Zemst-�ŚĞĞŌ�ďĞƐůŝƐƚ�Žŵ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ�ƚĞ�ĂĚŽƉƚĞƌĞŶ͕�ĠĠŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ϴϬϬϬ�ZŽĞŵĞĞŶƐĞ�ĚŽƌƉĞŶ�
die gedoemd zijn om te verdwijnen vanwege de landhervorming. Ik voel mij solidair en verantwoordelijk voor de gevolgen, zowel voor de 
bewoners als voor de gebouwen van deze dorpen. Ik ga alles doen wat mogelijk is om dit te voorkomen.

(1) Danny Huwé ǁĂƐ�ĞĞŶ��ĞůŐŝƐĐŚ�ũŽƵƌŶĂůŝƐƚ͘�,ŝũ�ŬǁĂŵ�ŝŶ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�ϭϵϴϵ�Žŵ�ŚĞƚ�ůĞǀĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ZŽĞŵĞĞŶƐĞ�ZĞǀŽůƵƟĞ�ƚĞŐĞŶ��ĞĂƵƕĞƐͲ
ĐƵ͘�sŽŽƌ�sdD�ƚƌŽŬ�Śŝũ�ƌŽŶĚ�<ĞƌƐƚŵŝƐ�ϭϵϴϵ�ŶĂĂƌ�ZŽĞŵĞŶŝģ�Žŵ�Ğƌ�ĚĞ�ƌĞǀŽůƵƟĞ�ƚĞ�ǀĞƌƐůĂĂŶ͘��Ğ�ƉůŽĞŐ�ǁĞƌĚ�ŽƉ�ŬĞƌƐƚŽĐŚƚĞŶĚ�ŽƉ�ƐƚƌĂĂƚ�ŽŶĚĞƌ�
ǀƵƵƌ�ŐĞŶŽŵĞŶ͘�,ƵǁĠ�ŬƌĞĞŐ�ĞĞŶ�ŬŽŐĞů�ŝŶ�ŚĞƚ�ŚŽŽĨĚ�ĞŶ�ǁĂƐ�ŽƉ�ƐůĂŐ�ĚŽŽĚ͘��Ğ�ƌĞƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĐƌĞǁ�ŚĞĞŌ�ƵƌĞŶůĂŶŐ�ŝŶ�ĚĞŬŬŝŶŐ�ŐĞůĞŐĞŶ�ƚĞƌǁŝũů�
de vuurgevechten verder gingen. 
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Louis Keppens vertelt: ”Ik was de allereerste Zemstenaar die op konvooi trok naar Spermezeu, net na de val 
van het Roemeense regime in 1989. Waarom ik? Mij konden ze het beste missen in het schepencollege, denk 
ik… Later volgden nog verschillende andere konvooien, maar niks kon de vreemde sfeer van dat eerste kon-

vooi evenaren. We waren elf dagen onderweg, zonder contact met het thuisfront. 
�ŚĂƵīĞƵƌ�'ƵŝĚŽ�ĞŶ�ŝŬǌĞůĨ�ǁĂƌĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ŽƉ�ŽŶƐǌĞůĨ�ĂĂŶŐĞǁĞǌĞŶ�ĂůƐ�Ğƌ�ŝĞƚƐ�ŵŽĞƐƚ�ŵŝƐůŽƉĞŶ͘�
Op volkomen onbekend en zelfs gevaarlijk terrein. Oost-Europa zat immers al decennialang 
verstopt achter het IJzeren Gordijn. En het beeld dat we er in het Westen van hadden, was 

niet echt fraai of geruststellend…

Het Roemeense regime was net gevallen. Danny Huwé – de journalist van het VTM-nieuws 
– was nog maar enkele dagen voordien vermoord in Boekarest.

Spermerzeu: een onbekend dorp, gelegen in oorlogsgebied, geen contact mogelijk om op 
voorhand goede afspraken te maken... Hoe ging men mij daar ontvangen? Ik voelde me 

ĂďƐŽůƵƵƚ�ŶŝĞƚ�ǀĞŝůŝŐ�ŽĨ�ŐĞƌƵƐƚ�ƟũĚĞŶƐ�ĚŝĞ�ĚĂŐĞŶ͘

Toen we na twee dagen reizen door Duitsland en Hongarije aan de Roemeense grensovergang kwamen, was 
daar niks te zien of te doen. Een desolaat niemandsland was het, enkele gewapende soldaten bewaakten de 

De vrachtwagen staat vertrekkensklaar. Louis Van Releghem (gemeentesecretaris), Oscar Juliens (hoofdveldwachter), Guido Maes 
;ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶďĞƐƚƵƵƌĚĞƌ� ǀĂŶ� ĚĞ� ĮƌŵĂ� �ŝĚĚĞůŽŽͿ͕� DĂƌŝĞƩĞ� �ĞƵƉƉĞŶƐ� ;ĞĐŚƚŐĞŶŽƚĞ� >ŽƵŝƐ� <ĞƉƉĞŶƐͿ͕� >ŽƵŝƐ� <ĞƉƉĞŶƐ� ;ƐĐŚĞƉĞŶͿ� ĞŶ� ZĞŵǇ�
Merckx (burgemeester Zemst).
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ŐƌĞŶƐŽǀĞƌŐĂŶŐ͕�ŵĂƐƐĂ͛Ɛ� ŬĂƉŽƚŐĞƐĐŚŽƚĞŶ� ǀƌĂĐŚƚǁĂŐĞŶƐ� ƐƚŽŶĚĞŶ� ůĂŶŐƐ� ĚĞ� ŬĂŶƚ� ǀĂŶ� ĚĞ�ǁĞŐ͘� Kŵ� ƟĞŶ� ƵƵƌ� ͛Ɛ�
avonds besloten we te overnachten in Dej, een stadje op 35 kilometer van Spermezeu. Aardedonker, geen 
ƐƚƌĂĂƚǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕�ŐĞĞŶ�ŬĂƚ�ŽƉ� ƐƚƌĂĂƚ͘�tĞ�ŐŝŶŐĞŶ�ŽƉ�ǌŽĞŬ�ŶĂĂƌ� ŝĞŵĂŶĚ�ĚŝĞ�ŽŶƐ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞŬĂǌĞƌŶĞ�ǁŝůĚĞ�
ďƌĞŶŐĞŶ͘��Ğ�ƉŽůŝƟĞŽĸĐŝĞƌ�ǀĂŶ�ĚŝĞŶƐƚ�ŽŶƚǀŝŶŐ�ŽŶƐ�ĂůůĞƌŚĂƌƚĞůŝũŬƐƚ� ŝŶ�ĞĞŶ�ĐŽŵƉůĞĞƚ�ŽŶďĞŐƌŝũƉĞůŝũŬĞ� ƚĂĂů͕�ŵĂĂƌ�
ǌŽƌŐĚĞ�ǁĞů�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ĚĞŐĞůŝũŬ�ŚŽƚĞů͘��Ğ�ĂĂŶŬŽŵƐƚ� ͚Ɛ�ĂŶĚĞƌĚĂĂŐƐ� ŝŶ�^ƉĞƌŵĞǌĞƵ͕�ŽŶĚĞƌ�ĞƐĐŽƌƚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƉŽůŝƟĞ�
ǀĂŶ��Ğũ͕�ǁĂƐ�ŽŶǀĞƌŐĞƚĞůŝũŬ͘��ǀĞŶĂůƐ�ĚĞ�ďĞĚĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐŽĞĚĞƌĞŶ͗�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ĚŽƌƉ�ǁĂƐ�ǀĞƌǁŝƫŐĚ͕�ĞĞŶ�ŵĂƐƐĂ�
volk was komen opdagen.

De slaapgelegenheid bij de ouders Serban, op een origineel strobed, en het wassen in een kommetje deden 
me terugdenken aan mijn jeugd bij mijn moeder.

Maar ook de samenhorigheid in het dorp. Er was geen of amper tv, dus zaten de buren ‘s avonds buiten te 
babbelen. De mensen hingen nog echt aan mekaar, precies zoals in mijn jeugd.

�Ŷ�ĚĂŶ�ĚĞ�ŽŶŐĞůŽŽŇŝũŬĞ�ŐĂƐƚǀƌŝũŚĞŝĚ͘��Ğ�ŵĞŶƐĞŶ�ŚĂĚĚĞŶ�ŶŝŬƐ͕�ŵĂĂƌ�ũĞ�ǁĂƐ�ĂůƟũĚ�ďŝũ� ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ǁĞůŬŽŵ͘�DĞĞƌ�
nog, je moest en zou binnenkomen, en al het eten werd op tafel gezet voor de gast. En ook drinken: overal en 
ĂůƟũĚ�ǁĞƌĚ�ĚĞ�ŇĞƐ�ŚŽƌŝŶĐĂ�ďŽǀĞŶŐĞŚĂĂůĚ͘

De terugreis over Cumpulung, 600 km landinwaarts over de besneeuwde Karpaten, om een terugvracht op te 
halen, was niets minder dan een hel en duurde twee dagen. Dat allemaal zonder één moment van contact 
ŵĞƚ�ŚĞƚ�ƚŚƵŝƐĨƌŽŶƚ͕�ĚĂƚ�ďĂŶŐ�ĂĨǁĂĐŚƩĞ͘

EĂƚƵƵƌůŝũŬ�ǁĞĞƚ�ŝŬ�ĚĂƚ�ŝŬ�ĚĞ�ǁĞƌĞůĚ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌŽǀĞƌĚ�ŚĞď͕�ǌĞůĨƐ�ŶŝĞƚ�ǀĞƌďĞƚĞƌĚ͘�DĂĂƌ�ŝŬ�ďĞŶ�Ğƌ�ƚŽĐŚ�ĮĞƌ�ŽƉ�ĚĂƚ�ŝŬ�
het zaadje heb kunnen planten dat later uitgegroeid is tot de vereniging ‘Vrienden Zemst-Spermezeu’ en al 
haar verwezenlijkingen.”

Na de lange en vermoeiende kilometers bereiken de eerste 
hulpverleners het dorpje Spermezeu.


