
Lions Centennial Event – Op de koffie bij Ere-gouverneur Koning Filip! 

 

Remy Huwaert, onze Council Chairman, zei het al meer dan een jaar geleden:  

‘I had a dream – onze Koning Filip komt naar mijn Conventie!’ 

Na enkele rondjes welles-nietes en vele maanden later – niet dus. Maar er zijn 
Lions-leden met een bijzonder goed gevuld adressenboekje, toch wel dus – 
audiëntie bij onze Ere-gouverneur Koning Filip. 

29 mei, een datum die voor altijd in gouden letters zal zijn opgenomen in de 
Lions-annalen van MD 112! 

Zo’n 20’ sta ik op wacht op de Coudenberg, tot Marc, onze governor-elect, mij 
komt oppikken – je kan toch niet als een pendelaar te voet toekomen aan het 
paleis.  Marcs achterbank is al goed gevuld met Carl en Remy. Ik duw me erbij 
en voel de gespierde rechterdij van Remy, tot aan het paleis. Nog snel even 
overleggen – wat moeten we zeggen, Sire, Majesteit, Monseigneur…? 

Het reuze hekken wordt ons geopend, zweten doen we al, de spanning neemt 
toe. Enkele mannen in zwarte lakei begroeten en begeleiden ons, de 
kabinetschef van koning Filip brieft ons in detail hoe het bezoek zal verlopen: 

De koning begroet ons één na één, werkt geduldig de rij Lions-bezoekers af, tijd 
voor de groepsfoto, dan naar de ons toegewezen plaats aan een wat immens 
aandoende ronde tafel.  

De vergulde koffiekopjes staan klaar, de zilveren koffiekannetjes weerkaatsen 
het felle zonlicht, het kader is impressionant en groots. 

Koning Filip opent de vergadering met: ik ben onwetend over Lions, ik ben erg 
blij dat ik nu eindelijk van jullie kan vernemen wat jullie doen. Remy leidt 
deskundig in, geeft het woord aan Elien. Elien als Internationaal Directeur 
dwingt respect af, dat zie je zo. Hij staat recht en vertelt honderduit, als ware 
hij een Lions Ambassador van 112A: over Chicago in 1917, over Melvin Jones en 
Helen Keller, over het LCIF en de ‘Knights of the Blind’, over ‘One Shot, One 
Life’ – gelukkig had hij al de mazelen erbij vernoemd!- en naar de toekomst toe, 
van 100 mio mensen helpen per 2 jaar naar 200 mio per jaar. Koning Filip lijkt 
toch wel onder de indruk van zoveel ‘We Serve’-geweld! 



Philippe Gérondal wordt voorgesteld als boardmember van het LCIF, en licht 
toe dat het LCIF niet alleen onze sterke en bijzonder doeltreffende Lions-NGO 
is, maar ook een hefboom biedt aan onze clubs voor projecten in eigen land.  

Tenslotte neemt Roland Pockelé-Dilles, de man van 112B, het woord namens 
de gouverneurs, en licht een aantal service-projecten toe. Voor ons district heb 
ik ervoor gekozen SAM toe te lichten – het project van LC Kortrijk-Mercurius, LC 
Ronse en LC Deinze, het coachen van kansarme studenten op niveau hoger 
onderwijs, project ook waar ik als gouverneur mijn steun heb aan gegeven in 
de hoop dat meer clubs op de kar springen. 

We spreken Koning Filip nog toe over de Lions-structuren, de districten, de 
autonomie van de clubs, de commissiewerking. Roland vermeldt nog dat Lions 
last heeft om dames te recruteren –  en ik dacht: ’t is waar, dat heb ik ook al 54 
keer uitgelegd; en, voegt hij toe, ook om jongere leden te vinden; dan dacht ik 
te zeggen – Sire, nu spreekt hij voor de andere districten, kom maar eens kijken 
bij ons, maar ik dacht – neen, ik ga onze ere-gouverneur niet in verwarring 
brengen. We leggen dat later wel eens uit. 

Elien en Philippe overhandigen een Lions Centennial Watch en de hoogste 
Lions onderscheiding aan Koning Filip, als eerbetoon – een bijzonder plechtig 
moment! 

De tijd gaat snel. Koning Filip toont heel veel belangstelling, is onder de indruk 
van ons sociaal palmares, feliciteert ons van harte. We nemen afscheid, 
tevreden en geïmpressioneerd tegelijk. 

We worden uitgeleide gedaan langs de achterdeur. We duiken de stad in, en 
drinken nog een frisse pint…op onze ere-gouverneur! 

 

Brussel, 29/05/2017 

Patrik 

 


