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Het kunstenaarsgeheim van Bingelrade 
·Bingelrade telt nog geen 
duizend inwoners, maar 

het heeft wel een 
behoorliik aantal 

kunstenaars. Vruchtbare 
bodem of gewoon toeval? 

'Door Michel Reinders 
BINGELRADE • Wie door Bingel
rade rijdt, zal behalve de Dorps
straat en het natuurschoon wei
nig tegenkomen. Er is een kerk,· 
een frituur en de gebruikelijke 
çafés. Verder is ~r een galerie. 
Een galerie? Kunst in Bing~lra
de? Een leverisbehoefte of een. 
toevallige samenloop van om" 
standigheden? 

"Wie?", is de eerste reactie 
het lijstje kmm' ;terlaaJrsn:amf!llj~' 
voorbijkomt. Aan het 
kroegbaas Jo Eggen, 43 
oud. Hij heeft nog nooit 
boord van Joyce. Oyen, 
Ancion, Ed Delcourt, .'fine 
de Weyer en Henk · van 
Sluijs. Wat hij wel :Kent is 
steigerkunstwerk De < YQgel"·· 
schrik. Bij dit Wetl< v,an<}:IU~b:. 
de Bode viert het dorp .iil'~ftfeJi . 
de seizoenswissefingen. Vol. ' 

· gens kasteleinJo is BÎil;g~lrad~ 
geen kunstdorp. Zo heeft hij er 
althans nooit over gedacht. Wel 
hoorde, hij van 'één of andere 
·opening van een. tentoonstel
ling'. Daarover hadden de Bin
gelradenaren een brief in de 
bus gekregen. 

De opening was. van Galeride-. 
laar· (naar het franse galerie de 
l'art), een tentoonstelling van 
vijf beeldende kunstenaars in 
Bingelrade.. Initiatiefuemer is 
schilder Henk van der. Sluijs, 
die naar Bingelrade kwam om 

· nooit meer weg· te gaan. Van 
det Sluijs woonde in Den 
Bosch, Utrecht en in een dozijn 
Limburgse gemeenten, voordat 
hij in Bingelrade zijn droom
huis vond. Aan het huis zat een 
oude timmerwer}{plaats, waar 
hij een galerie van liet maken. 
Nadat hij besloot een aantal re
gionale kunstenaars te vragen 
voor zijn galerie, kwam hij via 
via erachter dat in zijn 'eigen' 
Bingelrade een· dikke. handvol 
collega's wonen. 

Bingelrade herbergt opvallend veel kunstenaars,( waaronder Guido Ancion en )óyce Oyen. 'foto Amaud'NilWik· 

Dat· er veel kunstenaars in .Bin
gelrade wonen beaamt Guido 
Ancion, <).ie. samen met zijn 
eveneens artistiek . actieve 
vrouw Joyce Oyen in een boer
derijtje woont. De 48-jarige 
schilder denkt wel tè weten 
waarom er zo veèl vakbroeders 
naar Bingelrade komen. "Het is 
hier rustig en je hebt de ruim
te. Ik was voordat ik hier tien 
jaar geleden kwam wonen nog 
nooit in Bingelrade geweest. · 
Mijn vrouw en ik zochten eeri 
boerderij en deze kwamen we 
tegen. Binnen een half uur had
den we het gekocht en daar 
hebben. we nooit spijt van ge
had." De boerderij is een verza-

·meting van ka1Ilertjes, sommi
ge groot, sommige k).ein, maar 
elke ruimte heeft wel iets met 
zijn vak te maken. Zo .is er het 
atelier, waar de bezoekers naar 
de . kunstvoorwerpen kunnen 
kijken en eventueel kopèh. Er 
zijn werkkamers voor hem en 
voor haar. ·Het huis· heeft een 
leslokaal, waar Guido en Joyce 
hun cursussen en workshops 
geven, en een kamer met een 
enorme ov.en waarin Joyce haar 
keramiek bakt en er is natp.ur
lijke eeri privégedeelte. 
Achter . het huis ligt een dui
zend vierkante meter grote 
tuin. Daarin strekt de gezellige 
chaos van het huis zich uit Een 

grote ren inetslachtkippen .laat 
volgens Guido zien datook .in 
hem een beetje een boer zit. 
"Zo heb· ik ooit een kunstwerk 
gemaakt met várkensbloed en 
koeienstront Dat zou ik niet 
hebben bedacht als ik in de 
stad had gewoond". 
;Het tegendeel van de chaos op 
zde boerderij, is het huis van 
Edouard Delcourt. Alles is geor
dend, strak en netjes, net als 
zijn kunstwerken.· Bronzen ab- . 
stracte beelden.. Gladgepolijst 
en glimmend. Alles in dit huis 
;straalt rust uit. Eigen en ander
:mans kunst aan de muur, piano 
'!in de hoek. "Ik kan niet in cha
!os werken", zegt Delcourt 

Dat Delcourt in.Bingelrade ging 
.wonen . berust op toeval. Hij 
zocht een huis waar hij een ate
lier in kwijt. kon en dit huis 
bleek perfect. "Het is een ggds
geschenk. Ik denk· niet dát ik 
hier ooit nog weg wil. Kennis
sen en familie zeggen wel eens 
dat. ze hier dood zouden gaan 
van eenzaamheid. Zelf .heb ik 
Vijf jàW in Kerkrade gewoond. 
Daar zie je pas èenzaamheid. 
Hier zeggen .mensen elkaar iets 
op . straat. Daar. zegt· niemand 
iets:~ Dat niet . iedereen in BiTI
gelrade · · de kunstenaars en 
kunst kentis volgens Delcourt 
niet erg. "Kunst is niet voor het 
volk." Hij lacht eri zegt:: "Het 

blijft ièts voor een elitair .~zooiJ! 
tje. en dat is. ooi< niet vieemd~ 
Niet.iedereen wordt met kunst;' 
opgevoed. Ik heJ? hier wel men~ 
senover de vloergehaddie één 
van,mijnwerken opeen kuns,tc 
gebit vonden lijken. Dan leg. ik: 
uit wat .ik echt bedoel en 
meestal zijn de mensen·. da.nJ 
nog enthousiaster." . · . . ···· 
J. Bemdm;ms~ diè zelfvoQr zijn. 
hobby schildert,· denkt wèl. te;f 
weten·· waarom in Bingelradé 
zoveel mensen zich met. kunst; 
bezig hóuden. "Iedereen ver-' 
veelt zich hier. Als je niets te· 
doen hebtgaje hobby's zoeken;r 
en .. · in Bingelrade · schilderen:; 
nouèenmaal yèel mensen": • 


