
De onderscheiding van Schrijver

We waren het plaatsen van de foto’s
nog schuldig gebleven, die we hadden
beloofd bij het verhaal over de pause-
lijke  onderscheiding  van  de  heer
Schrijver te Lutten. Maar die plaatjes
waren zo mooi uitgevallen, dat we het
eigenlijk jammer vonden om die aan
het  goedkope  krantenpapier  toe  te
vertrouwen. En met het Kerstnummer
op  het  betere  papier  in  het
vooruitzicht...  U  begrijpt  het  wel.
Maar  er  was  nog  een  andere
aanleiding,  dat  we  deze  foto’s  met
meer  dan  gewone  zorg  hebben
geplaatst.  Dat  was  het  feit,  dat  de
hoogbejaarde  heer  Geerdes,  die  een
gelijksoortige  onderscheiding  heeft
verworven,  één  der  eersten  mocht
wezen  om  de  heer  Schrijver  daar
geluk mee te wensen. Dat het met de
heer  Geerdes,  ondanks  zijn  hoge
leeftijd,  nog zo goed gaat,  zal  ieder
Slagharenaar  tot  grote  vreugde
stemmen.  We  zijn  ervan  overtuigd,
dat  iedereen  in  die  plaats  en  daar
buiten  de  wens  zal  onderschrijven,
dat  beide  dragers  van  de  Pauselijke
Pro  Exclesia  et  Pontifice  nog  vele
jaren het voorrecht mogen hebben om

die  in  gezondheid  en  met  ere  te
mogen voeren. 

Het  andere  plaatje  laat  het  gewone
familietafereel  zien.  Pastoor
Noordman  hield  met  een  vrolijke
toespraak  de  spanning  er  nogal
eventjes in en mevr. Schrijver zat zich
al maar af te vragen „Wat gebeurt er
nu eigenlijk?” De heer Schrijver, die
al  zovele  jaren  meeloopt  in  het
verenigingswerk, begreep al spoedig,
dat  hem het  één  of  ander  blijk  van

waardering wachtte. Dat het evenwel
zo’n  hoge  onderscheiding  was,  had
ook  hij  niet  verwacht.  Dat
burgemeester de Goede genoot van de
vele waarderende woorden voor zijn
raadslid,  laat  deze  foto  wel  heel
duidelijk  zien.  Toen  al  de  officiële
plechtigheden  voorbij  waren  heeft
men nog recht gezellig feest gevierd
en het kerkkoor dat zich vanwege de
ruimte tijdens de plechtigheid op de
achtergrond  hield  heeft  een  goede
avond met haar mede zanger gehad.


