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Remco Mettrop maakte een protestsong tegen de megaloods Limmel.
Video: De Limburger

Het protest tegen de megaloods in Limmel miste in de ogen van Remco Mettrop nog
één element: een echte protestsong. Hij haalt op ludieke wijze Chuck Berry naar
Maastricht.

Toen hij afgelopen weekend meeliep in het protest tegen de bouwplannen in Limmel,

ging er bij muzikant Remco Mettrop een lichtje branden. „We moeten eigenlijk nog een

sterke leuze hebben.” Maar al brainstormend ging het snel nog een stapje verder: „Ik

hoorde het nummer Johnny B. Goode van Chuck Berry voorbijkomen. Prompt kreeg ik

een ingeving voor een tekst. ‘Loods, geen megaloods, loods’...”

Lees ook: Maastricht legt werk bulldozerende megaloods-zakenman stil, of toch
niet? (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210831_95689383)

Heavy Metal
In vroeger jaren speelde Mettrop als gitarist en vocalist in volgens eigen zeggen altijd

obscuur gebleven heavy metalbands. Een echte carrière in de muziek zat er niet in, maar
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zijn hobby bracht hem voldoende ervaring om thuis, met een karaoketrack van ‘Johnny

B. Goode’, snel een bijna professioneel klinkende productie inelkaar te zetten. „Onze

eigen rock ’n roll revolution.”

Zelf heeft hij geen YouTube-kanaal of Facebookpagina. De protestsong gaat daarom

voorlopig met name rond in Whatsapp-groepen. „Het is bedoeld als ludieke actie. Van

de andere kant; het nummer is upbeat, energiek en geeft een gevoel van

strijdvaardigheid. De plannen voor die loods zijn belachelijk. En dat terwijl woningen zo

nodig zijn. We geven ons niet over zonder gevecht.”

Lees ook: Het is al heel lang vijf voor twaalf in Limmel: ‘Wij willen zelf ook wonen’
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210828_94831991)

Zonnebril
Tijdens komende protesten zal de song van Mettrop in ieder geval uit deze of gene

muziekinstallatie schallen. Of er komt misschien een live uitvoering? „Als ik de actie

meer kracht bij kan zetten door een zonnebril op te zetten en een leren jack aan te

trekken, dan wil ik dat ook nog wel doen.”
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