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Lering trekken
uit opera ‘El Rey’
door Dennis Janssen

B

ij het zien van de
opera El Rey moest
ik terugdenken aan
het verhaal van een
buurtgenoot. Hij vertelde me
dat hij ruim voor de Tweede
Wereldoorlog met succes bij
de gemeente Roermond had
gesolliciteerd. Zijn chef deelde hem mee de volgende regel goed in zijn oren te knopen: ‘Bij Onze Lieve Heer is
heel veel mogelijk, maar in
het stadhuis van Roermond
is álles mogelijk.’
Inmiddels zijn we enige jaren en affaires verder en is
de situatie zoals Henk Smeijsters die eerder in deze krant
beschreef naar aanleiding
van de kwestie-Van Rey:
‘Het koningsdrama in Roermond eindigde met een verdeelde stad en een hoofdpersoon die zich miskend voelt.’
Het is zaak dat die stad beseft dat niet alleen de hoofdpersoon schade heeft opgelopen, maar ook de stad en de
politiek in z’n geheel. Om
die schade te herstellen, is

meer nodig dan een uitspraak van de rechtbank.
Het zou van grote klasse getuigen als de Roermondenaren in een zeldzaam moment van eensgezindheid besluiten om de opera El Rey
net als de Sjinderhannes in
hun hart te sluiten en eens
in de zoveel jaar op te voeren. Niet alleen ter vermaak,
maar ook ter lering.
Ofschoon in El Rey de namen vallen van Jos, Piet,
Dré, Raja en Ricardo is de
thematiek van alle tijden:
wat gebeurt er als gekozen gezagsdragers de verleidingen
van de macht niet kunnen
weerstaan?
Waar het romantische, maar
flinterdunne verhaal van Sjinderhannes vooral vermaak
biedt, kan de opera El Rey de
Roermondenaren er op onderhoudende wijze aan herinneren wat er zoal fout kan
gaan als de lokale democratie
niet naar behoren functioneert.
Dennis Janssen is
lezer van deze krant.

