Alleen de uitgesproken tekst geldt.

Toespraak van Commissaris van de Koningin drs. Ank BijleveldSchouten ter gelegenheid van het symposium voor drs. Metta
de Noo-Derksen.

________________________________
Dames en heren,

J’accuse…!
Dat was de titel van een open brief die de Franse
schrijver Emile Zola in 1898 aan Frankrijks president
Félix Faure schreef.

Zola nam het op voor de Franse officier Alfred
Dreyfus, van joodse komaf, die onschuldig
veroordeeld werd van spionage.
Zola ging ver.
Voor een voor hem volslagen onbekende zette hij zijn
persoonlijke belangen opzij en zocht hij in alle
openheid de confrontatie met de Franse president.
Hij toonde de gerechtelijke dwaling aan en hij nam het
op tegen discriminatie in het Franse leger.
En dat bleef niet zonder gevolgen.
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De brief zette politiek Frankrijk in die dagen nogal op
z’n kop en Zola moest tijdelijk naar Engeland vluchten
om zèlf gevangenisstraf te ontlopen.
Maar Dreyfus kwam vrij en kreeg eerherstel.

In zekere zin is de grote inzet van Metta de Noo–
Derksen vergelijkbaar met de actie van Emile Zola.

Metta ging ver om de onschuld van Lucia de Berk aan
te tonen.
Ze trotseerde spot van collega’s, ze stelde familiebetrekkingen in de waagschaal en ze investeerde
ontstellend veel uren.
Maar niet zonder resultaat.
De rechtbank herzag haar eerdere uitspraak.
Lucia de Berk kwam vrij en werd volledig
gerehabiliteerd op 14 april 2010.
Na negen jaar!
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En dat was niet het enige.
Ook voor de Nederlandse rechtsgang is deze zaak
van het hoogste belang.
Een enorme dwaling is rechtgezet.
De erkenning hiervan door de minister van Justitie is
van grote betekenis voor het vertrouwen van burgers
in ons rechtssysteem.
Ik heb daar in een vorig leven met de minister van
Justitie en onder andere Rinske Schilstra uitgebreid
over gesproken.

Dames en heren,

Metta’s vastbesloten optreden is een groot voorbeeld
voor onze samenleving.
Ik heb in de afgelopen weken nog eens het boek van
Metta de Noo gelezen.
Het is belangrijk dat burgers in actie komen wanneer
zij getuige zijn van een misdrijf of een aanslag op de
rechtsorde.
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Ik weet ook als oud-burgemeester dat dat moed
vraagt.
De zaak Lucia de B., zoals hij in de media bekend
werd, laat zien wat je kan betekenen als je als burger
in actie komt.
Metta liet zien dat we als burger een taak hebben om
onschuldige slachtoffers te helpen en zo de
rechtsorde te beschermen.

De samenleving is naar mijn vaste overtuiging aan
Metta de Noo veel dank verschuldigd.
Niet alleen om haar inzet voor Lucia de Berk, maar
ook voor haar betekenis voor de geestelijke
gezondheidszorg in Twente.
Door haar inspanningen is er een afdeling
gerealiseerd binnen Mediant en een
behandelprogramma voor mensen met nietaangeboren hersenletsel.
Een doelgroep die voor haar interventie niet goed
terecht kon in Twente.
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Dames en heren,

Metta de Noo-Derksen heeft veel betekend voor velen
in deze maatschappij.
Maar in het bijzonder voor Lucia de Berk.
Lucia’s woorden spreken voor zich.
Ik citeer haar: ‘Metta heeft mijn leven gered door zich
jarenlang onbaatzuchtig in te zetten voor mijn zaak.
Zij gaf mij hoop en was mijn lichtje in de duisternis.
Daarom vind ik dat zij een lintje verdient’, aldus Lucia
de Berk.

Dames en heren,

Lucia de Berk is niet de enige die dat vindt.
Daarom is het me een grote eer om u te mogen
melden dat het Hare Majesteit de Koningin heeft
behaagd om Metta de Noo-Derksen te benoemen tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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Mevrouw De Noo, beste Metta, mag ik u verzoeken
om te naar voren te komen?

[opspelden versierselen]

Dames en heren,
graag een applaus voor Metta de Noo, Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau!

(slot)
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