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Mannengilde heeft nieuw
honk en geeft ‘award’

GEZELLIGHEIDSCLUB Prijs om begrip te tonen voor onbegrepenen

Het Bingelraads Mannen Gil-
de (BMG) heeft een nieuw
honk en komt met een nieu-
we prijs met de titel ‘Het Be-
grip van Bingelrade’. Voor
onbegrepenen.

door Geertjan Claessens

H et door gildelid Henk
Eeken ontworpen beeld-
je gaat naar een per-
soon of groep in bin-

nen- of buitenland, die verkeerd
verstaan of onbegrepen is en daar-
door een ernstige, tragische, tragiko-
mische of ludieke gebeurtenis heeft
ondergaan of bewerkstelligd, al dan
niet bedoeld. Een hele mond vol.
De prijs wil zich onderscheiden
van De Gulden Humor of Weder
Den Tierischen Ernst, de Karlsprijs
of de Nobelprijs. Het Begrip is geen
waardering voor een prestatie of
oeuvre. Dit jaar wordt op een nog
te bepalen datum de eerste award
uitgereikt. Het bestuur heeft tien
beeldjes laten maken, dus de prijs
kan een decennium lang vooruit.
Afgelopen jaar knapte de zwerven-
de gezelligheidsclub een stal aan de
Eindstraat in Bingelrade op tot
‘Oes Hoeskamer’, waar de honderd
leden maandelijks bijeen komen.
Omdat veel leden de handen uit de
mouwen staken, bleven de kosten
beperkt tot 3976 euro. Eens per jaar

is er een activiteit met de dames er-
bij, meestal een themafeest. Vaker
willen de mannen dat niet. „Zo
blijft het spannend. Vrouwen toela-
ten als lid, is vloeken in de kerk”,
stelt voorzitter ad interim Pierre
Lindner. „We zijn geen vrouwenha-
ters, soms komen vrouwen ook
een voordracht geven.” Het man-
nengilde is ook geen zuipclub of ro-
tary, benadrukt Lindner. De club
heeft al jaren een ledenstop. Er
staat een zestiental mensen op de
wachtlijst om te worden toegela-
ten, maar jaarlijks stapt gemiddeld
een drietal leden uit.
Wat er zo leuk is aan de club? Daar-
over hoeft voorzitter ad interim
(het hele bestuur is al 18,5 jaar ‘tus-
sentijds’ actief) Lindner niet lang
over na te denken. „Mannen zijn

gemakkelijk. Het is ongedwongen,
we hebben nooit problemen. Er is
gen vaste planning en de jaarverga-
dering duurt vijf minuten. Wie het
waagt een moeilijke vraag te stellen
riskeert straf. Er zijn geen vaste re-
gels. Je komt als je zin hebt. Het eni-
ge dat moet is contributie betalen.”
De club vergaderde al eens in de
open lucht en heeft mensen van al-
le slag onder de leden, van profes-
sor tot Jan met de Pet. Niet alleen
uit Bingelrade: Eén van de bestuurs-
leden is de Brunssumse wethouder
Peter Heinen. De club bereid zich
al voor op het twintigjarig bestaan,
over anderhalf jaar. Dat moet net
zo apart worden als de trips naar
Londen en Berlijn in het verleden.
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Het gilde-bestuur aan de bar van ‘Oes Hoeskamer’.  foto Ermindo Armino


