
4 In Memoriam: PDG George Muskens 
 

Na een kort ziekbed is vorige week onze 
Districts Gouverneur 2013-2014 Dr. 
George Muskens uit Halsteren 
overleden.  
 
Binnen ons district blijft de periode dat 
George Gouverneur was altijd 
voortleven door de unieke invulling die 
hij gaf aan het gouverneurschap.  
Hij had duidelijk minder op met 
structuur dan menig andere 
Gouverneur, maar hij was soms prettig 
chaotisch.  
 

George had de kwaliteit van een erudiete vrije denker, met een opgewekte inslag. Zo kon 
hij tijdens kabinetsbijeenkomsten vaker met filosofische overwegingen uit de hoek 
komen, wat ook anderen ertoe aanzette om het onderwerp eens lekker breed uit te 
diepen……  totdat George op zijn horloge keek en zich besefte, dat de discussie qua tijd 
weer uit de hand zou gaan lopen. Dan overrompelde hij de kabinetsleden door uit zijn 
slof te schieten en de discussie op ferme toon af te kappen. Gevolgd door zijn innemende 
glimlach. 
 

George zette het onderwerp 
ledenwerving stevig op de agenda. Zijn 
jaarthema was dan ook: “Groei en 
Bloei”. Immers We Serve kan niet 
zonder voldoende handjes.  
George was dan ook enorm verheugd 
dat hij de Leo Club Rotterdam Het Witte 
Huysch de Charter mocht uitreiken in 
het Groothandelsgebouw. Want ook de 
jongeren horen bij de Lions organisatie. 
 
 
 
  



George heeft laaggeletterdheid tot een van de 
speerpunten van zijn Gouverneurschap gemaakt.  
 
Het is zijn persoonlijke verdienste, dat het Reading Action 
program bij Lions Oakbrook voor 10 jaar op de agenda 
werd gezet.  
 
Als landelijk voorzitter van de Werkgroep Lezen en Schrijven 
stuurde hij de Portefeuillehouders aan in de verschillende 
Districten en probeerde zoveel mogelijk Lions Clubs te 
stimuleren om hiervoor acties op te zetten. 
 
En wat was George vereerd, dat hij in 2015 tijdens de 
Districts voorjaarsconventie in De Efteling zijn Melvin Jones 
Fellowship mocht ontvangen.  

 
Als genomineerd taalheld van de Provincie Noord-Brabant in 2017, werd dit gedichtje 
speciaal voor George geschreven: 
 

  
 
George was een steevast bezoeker van alle districtsevenementen en Els verscheen altijd 
trouw aan zijn zijde. Zeer recent nog tijdens de Kabinetswissel in Mijnsheerenland. 

 

Wat zullen we George enorm gaan missen! 

 


