In memoriam Georges De Zeine

Beste familie en vrienden van Georges,

Verleden woensdag kregen we het droevige nieuws van Marleen, dat
Georges overleden was, wat ons allemaal erg aangreep.
Als voorzitter van de Wijnmetersgilde en in naam van alle
kapittelleden bieden we de familie en aanverwanten bij deze onze
oprechte deelneming aan bij het heengaan van Georges.
Georges was oorspronkelijk bakker, maar om gezondheidsredenen
moest hij stoppen en werd ambtenaar. Ook wijn heeft gedurende zijn
verdere leven een grote rol gespeeld en zal zijn hobby worden. Hij
had veel belangstelling voor de Gentse wijngaard 'In Monte
Blandinio', waardoor hij regelmatig aanwezig was op de activiteiten
van onze gilde. Dit werd opgemerkt door de vroegere Deken van de
Gentse Wijnmetersgilde: Willy De Smet, die hem vroeg lid te worden
van de kapittelraad, wat hij graag aanvaarde en zijn betrokkenheid
aanzienlijk verhoogde. Hij beschouwde het als een erezaak , bij
recepties, aangeboden door de Gilde op diverse activiteiten, sherry
te schenken, en dan nog liefst op de originele manier zoals het ter
plaatse in de Bodega's gebeurde.
In de reeks wijnnamiddagen, door de vrienden van de Gentse
wijngaard ingericht, verzorgde hij ook een zeer fundamentele en
leerrijke uiteenzetting over de wijnen, met een zeer waardevolle
proeverij en de nodige commentaar. Ook op de vergaderingen was
hij steeds aanwezig. Alhoewel hij een zeer kalm en bezadigd iemand
was, en steeds bescheiden bleef en niet graag opviel, waren zijn
tussenkomsten steeds zeer gevat en getuigden ze van een diepe
wijnkennis.

Zijn één woord was niet hoger dan het andere, en zware discussies
waren niet aan Georges besteed.
Wij zijn Georges dan ook zeer dankbaar voor alles wat hij gedaan
heeft voor de wijnmetersgilde en voor wat hij betekende binnen en
buiten onze Gilde. Zijn lang leven was reizen door de wijnstreken van
Frankrijk. Praten met de wijnboeren en proeven van de lekkere
wijnen.
Het laatste jaar werd Georges echter ernstig ziek. Inspuitingen en
chemo verzwakten hem enorm. Hij heeft nochtans zijn ziekte waardig
gedragen en in alle stilte. We zagen hem dan ook altijd samen met
Marleen, die voor hem een zeer grote steun was in deze moeilijke
periode. Op ons laatste wijngaardfeest van 27 augustus is hij met
Marleen nog eens langs gekomen in de wijngaard van de Sint
Pietersabdij. Toen zagen we allemaal dat het erg slecht ging met de
gezondheid van Georges. Gezeten op een stoel pinkte hij een traan
weg. Hij vermoedde dan waarschijnlijk dat dit misschien wel de
laatste keer zou zijn dat hij bij ons was. Op dinsdag 11 oktober om 22
u 's avonds is Georges dan overleden. Met het heengaan van
Georges, verliezen we een goede vriend, een waardig kapittellid en
vooral een groot wijnkenner.
Beste Georges, de herinneringen aan u blijven steeds bewaard ons
hart.
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