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la•tniADI • In het ·dorp dra· 
g~n ze hem op h;mdt'n. In Bin
gl'lrade koesteren 7.~ hun prins 
als de bijna verlor('n zoon di(' 
alsnog in de moed~rschoot te
mgke~rde._ De amper achthon
derdvijftig inwoners houden 
('Cht van Jim Scott. ze kunnen 
hem niet missen. En door hem 
uit te roepen tot prins van car
navalsvereniging De Keesche
knup (De Kersepitten, red.) heb
ben ze hem nog inniger aan 
zich gebonden. 

.. No prol>lmr". zegt Jim ... als het 
aan mij ligt. ga ik hier toch 
nooit meer weg. Normaal ge
sproken word ik hier begraven. 
/love Bingeld er, yort knnw ?" 
jim Scott is 45 en vrijgezel. ,.No, 
ik heb hier geen vaste girlfriend. 
Is oké zo, kan ik als prins lek
ker 'veel kussen. Elke frou drie 
keer. you kr10w. Bang voor te 
zeer aanhankelijke meisjes, 
ben ik niet. Ze zijn hier toch al
lemaal getrouwd ." 
Bingelrade heeft iets met jim. 
de .voormalige Army-sergeant 
die · na z~jn pensionering in 
1994 in het dorp bleef hangen. 
Scott. geboren in een dorpje op 
zestig kilometer van New York 
City, kwarn in 1979 als beroeps
militair naar Nederland en 
werd gedetacheerd biJ Afcent 
in Brunssum. 
Eerst woonde hij in Schinnen. 
later werd hij verliefd op Bin
gelrade. En was er niet meer 
weg te: slaan. jim ging .voetbal-
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len ·bij · BBC'28, werd opgeno-
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men·· in het Mannengilde eD 
··vaandeldrager van· Harmonie 
St. Caecilia. 
. "Ze hebben me hier voor hon-
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In Bingelrade spreekt de : 
prins geen dialect. Want 

prins Carnaval Jim I is een 
rasechte Amerikaan. Als 
hl i 'Alaaf !' roept, klinkt 

het als 'A live !'. 
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derd procent geaccepteerd. Die 
warmte. de sympathie van de 
mensen hier. het is ongeloof
lijk. Dit heb je volgens mij ner
gens, hoor. 
Wat ik hier meemaak, dat zou 
in de States nooit kunnen . 
Komt ook omdat Bingelrade 
een dorp is. daar zijn de men
sen veel meer op elkaar inge
steld dan in een big city als bij
voorbeeld New York. Een voor
beeld: enige tijd geleden is 
mijn moeper gestOiven. Ik weet 
niet hoeveel telefoontjes en 
brieven ik gekregen heb. alle
·maal van mensen hier die me 
sterkte toewensten. Is in Ameri
ka onmogelijk. Daar kent je 
buurman je naam niet eens." 

· rig jaar te · horen 'kreeg dat hij ; 
mocht blijven . .. Ik ken de juiste · 
beweegredenen niet, maar ik 
vermoed dat ze in Tite J:Iague 
bang waren voor teveel negatie· 
ve publiciteit." .' · · • .. 
Als dank voor zove.el hartelijk· 
heid kon jim natuurlijk . niet 
nee zeggen toen de Raad van 
Elf van De Keescheknup hem in 
november kwam vragen of hij 
prins wilde worden. ,.Nee zeg
gen 7 Man. ik wàs hartstikke 
surprised. Dit had ik nooit ver
wacht. Het is dan ook een ge
weldige eer. Normaal hebben 
ze hier prinsen van een jaar of 
twintig, ik ben dik dubbel zo 
oud en .heb al grijs haar. En ik 
spreek geen plat! Als ze je dan 
toch uitkiezen, ja, dan moeten 
ze wel van de houden. Bingelder 
is beautifitl." ·. · · 
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Prins Jim moet nog lachen om 
zijn onthulling in het gemeen
schapshuis in Bingelrade. "Ze 
stopten .me i.n ~ep. doos. Daar 
zaten drie luikjes in, een op 
kniehoogte, een op buikhoogte 

Hoe geliefd Jim Scott in Bingel- en een voor mijn ogen. Toèn de 
rade is, werd vorig jaar duide- vorst het luikje voor mijn buik 
lijk. De autoriteiten wilden de openmaakte, riep ·er iemand 
gepensioneerde . Amerikaanse achterin de zaal: 'Hé jimmy !' 

,.militair die zich hier ~ilde ves- Ja, ze kennen me hier v~n kop 
tigen, geen verblijfsvergunning tot teen! '~ . .. · .. . . · 
verstrekken. Nou. ·dat hebben ·Natutirlijl( :. heeft ::·Bingelrades·· : 
ze geweten. In het dorp sprong Dorslustige· Hoogheid .: meteen 
alles en iedereen op de bres zijn familie in de ~tates op ·de · · 
voor jim. Vierhonderd mensen hoogte gebracht., va~ zijn uit· 
deden mee aan de handteke- verkiezing . .. Daar. ·begpjpen~ ze ~ ·· 
ning~nactie en de bu'rgemees- niet veel ,yan .royalty. . e~· 'prins ,: · 
ter van Onderbanken schree(.' . ,Carnayal kennen ze niet.· Hoog- ·, 
een brief-op-poten naar het mi- uit pril).·s. Charles. Mijn·.zus wil-· :. 
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nisterie van justitie. . . ·· de· ·wel overkomën;· ·alleen ·.:ze.' · 
Vijftien maanden hield de 'af- ' durft n~et te vliegen .. Ze .zeb::'Ik:i ~
faire-Scott' de ambtenarij bezig, kom wel als de b~dge klaar,i~.: ·· ·· 
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