
De Oomnumderie tlQ.n Sint Ja,", tclerd i n. 1196 @oT AUard, h.rggraG/vau Nijmegen,. en zijn gtm4lin Ud4 aU hOlpitivm e,I. kloo.ter aan. de Bidden 'Vcm S i?u Jan 
g .. c/um~". Het g.bouw /oufl i n d< I<x>p der .~ .. .,. /oul .. al (/QQT O<>Tl<>9.gew.ld te lija... gehad, laaUtelijk 1Wf/ lijd< ... d. _log.hand.ling .... i .. 1914, :waZ. 

duicUlijk blijkt ""t btwmwtaa14de loto. 

Op zoek naar het onverantwoorde 
DE COMMANDERIE VAN SINT JAN TE NIJMEGEN 

Er la d.lning In Nijm ... n. Wat dreigt er 
t. gebeuren? Dat •• n dar ouds.. • .. 
bou •• n ",.n ef.ze stad, de Comm.nd,ri, 
•• n Sint Jan, cI.ter." uit de .... HcI. 
eeuw .n sedert enk.l. jaran bek.neI .1. 
atadswijnhuis .n cultur .. ' centrum, .... 
licht .. ratdaags zal moeten ",.rdwijnen 
om ruimt. te achep,.n YOOr .nkel. ,,0 .... 
gericht. bou'wWokk.n" .an moderne •• -
lure. Zo wiJ h.t althan. het rec .... tructi .. 
plan De Vij' ....... Ien, 4at H .an.ring .n ...... opbouw IJ ...... , .an ti • • ,hott . .. 
slod, zond ... ~.I dHrin d. _ ..... Ujk
held van ..., _g.lijke afbr.ak du'tleUjk / 
ia .... Khr ....... , ....... oM!. Geen ...... 

DOOR HENK .ROUWERS 

der, "at talloza promin.nte ".ur.n In en 
bui .. " Nijmagen hit teloor la'e" ga.n ",an 
•• n unieke gel"enheld .Is dl Comm.,... 
dene "an Sint Jan, die .. n zó aigen 
s' .. r en charmi buit dat zij ook bij .11. 
vra.mdellng.n "n loeda 'aam gan,.t, 
• rnstig zouden betreuren. llJ h.bb.n hun 
in.' ..... mlng b.tulld met hat str.van Yan 
d. tegenwoordige .ig .... r dar Comman-
darla om dl' hlstorlKha ........ dat zo--
•• 1 ."dabouwllunlilig al. fur.ctloneet ooi< 
na de tenuitwoerl19,lng wan ha' ganoam
da rKonatructJaplan harmonisch juist tn 
zijn o"",e"l... pa.t, .oor Nljm •• en te b. 
hotHIoft. En terwijl .... n .Kht op .at 11. 

vroMa vadaren Nr gam .. nte omtra nt 
h .. r tNkom.UI lot wllen "'a.n ••• n, 
rijzen .teads meer stemmen op, dia ... 
.aglft, dat .... ",erdwijning wan de Com
manderie .. ft onherstelbaar verUa. zou 
be'.kanen, haar "'houd daarantllen .. n 
d • • d van al.a", .. n belang. Zulk .. n ge-
tuigenia i. ook het biif .. ncle .rtikel "an 
een man met fant.ele. Vlrzot 0' wijn e n 
luim, ",aar '" wllfta achart. enda toon 
men zij" emsti,e bezorgdheid kan b ... 
luistaren om .at er mot hat atadswljfthuls 
t ••• auren stut. 

0. ""KIl. 

E
en paar weken geleden %.a.t ik in 

Nijm en aan cultuur te 
doeo'k verveelde me stier
lijk. Niet vanwege de cultuur, 
maar omdAt ik er eena uit 
wou. Ergens in bet wilde weg 

zo maar plezier hebben. a.rtistiek 00 • 

verantwoord. De natuur was echter on
genietbaar vanwege bet regenseU:oen, 
dat bij ons de %.omer voontelt. Wan 
neer er ni.eta &nde.rs op zit, dan de stad 
mUf in: allicbt valt. da.a.r ieta toe be
leven. Dat dacl>t ik. Ik kwam b8i.r.M 
bedrogen uit : er viel ruet.& te beleven. 
De enige lleDMtie. die ik onderging, 
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Ik eigeft4ar «tri <k OO'~ft,"nderu 
"'"" Siflt Ja". dl' Itur J. Th.. 
va" lJ' ~,. ~ Uft. ut.LItd:-eud g<Ut
hur. d.~ ncll op Iulrtdijlu VJiju 
m,d ZIJ" g~te~~ teut bezfg U 
~. Wi} n.cm hem Jun i" 
ge.-prek ""«It EÀlgeUfJ buoeker •. 

boorde in ~ eategorie YIUI het net. 
thW.. naar W&8 ik ecbter niet voor 
gekomen, niet voor het rechttoe 
rechtaan, niet voor het van bou.,..· 
kundig at.andpunt. uit veraoL ... ooroe. 
Ge1Jjk gesegd, ik "'&IJ op soek naar het 
onverantwoorde. Niemand kOD me 
van dat idee a.fbren~ . alleen natuW' · 
J.ük Nijmegen wc. Nu, die brave .tad 
waa da.ar aardig mee bezig. alIor zij er 
lol in bAd elke verwac.bting in de k lem 
te amoren . 

Edoch. wat z-«, mijD spiedend oog t 
Waarachtig iet. van niet opgeruimde 
ruin~. Tenminate, dat leek zo. Ze 
noemen bet daar bet Valk hof ; bet had 
iet", met Karel de Grote te maken. 
Jammer. dat ook hier weer een droom 
verttoord moeet worden. waut de 
dfllllkundigeu 80bijnen ou uitge.maakt 
te hebben, dat on:r;e Karel nooit in 
Nijmegen ~weeet ~ M.iMcbien gaan 
ze nog beWÜzen. dat hij belemuJ niet 
bê&taa.n heeft. 'Vio weet hot ! Ik niet. 
ik ben onverantwoord . Nee, toch niet 
helemaal, want ik ben op d e pa.deo op 
m 'n ten en gaan lopen van louter reil · 

~t voor de nettighmd. Hemeltjelief ! 
ik beb Dooit. zoon op~harkte boe.! ge
&ien als daar. Gelukkig dat er nog ictA 
.tond. dat er niet tbuiA aeheen te 
hOloeo . Dat bleek ecbter helemaal ge. 
f'6At.au.reerd en een kip zou kunnen 
aien. dat dat oudheidkundig volkomen 
verantwoord wu ~flI!IChied. Je kon er 
wel niet in. Hoefde ook niet. want er 
echecn daarbinnen niet. te aien te .ijn. 
Je mocbt alleen a.an de buitenkant 

kijnn,Daar een yo1aJ.agea d,ood ge .. &lle. 
tje. 

lil. kreeg er ~noeg vao en bolderde· 
bolderde naar b60eden. tot ik tot mUD 
onuit..prekehjke .. erbaxing op MD aoon 
boulevard terechtkwam. Natuurlijk 
begon die akelige fan t.&4Ie van mij weer 
te .polum. Nou begint bet, dacht ik. 
De enige verrUIling ...... dat er niet.. 
te beleven viel. Een .telletje net~ 
boompJe. in wordmg. En verder geen 
men. te bekennen. Hoog 'Wa. bet daar 
wel, da.t moet ik ~~en • .Ala je naar 
beneden keek, kon )e met nalaten 
eerbiedig te fluUiteren : Kolouaal ! Wat 
een muur ! Maar w .... rtoe diende dat. 
allemaal' Ik kon nergen. een veranI.· 
woording vinden. Nu acbteraf denk ik 
tocb, dat &oe &elf .. 10 Nijmegen leuk 
bebben willen ziJn. Enfin, dat ze je 
uiteindelijk een verT&Ming hebben 
willen besorgen. De bouleV'ard bleek 
Dergen. voor te dienen ; hij liep dood. 
J e kon op een gegeven moment alleen 
nog maar naar beneden ~p'pelel). De 
auto'. zullen fk zijn. LoIJ.ig om een 
hele boulevar aan te leggen, die ie 
.. bet groene balkon" noemt (aardig 
gevonden, die Nijmegenaren toch!), 
alleen om do men8eD te verTUMn door 
beL nietueggende. Dat ia ook geen 
kleinigheid . 

Kort en goed. ik ben weggebold. de 
Bu.rchtetr .... t in . Voordat ik bet wist, 
.tand ik voor bet .tadhu.is. De goede 
geesten van de onverantwoorde men.a 
waren Nijmegen dao tocb genadig 
geweeet. Er w .... iet. blijven .taan. Ol 

tier r : bet 'IJ'" weer &OT~ ... u1dig opge· 
bou_d eB het had stin e:..gen, 1e .. e.nde 
funetie behou.den. I k voelde m6t de 
zekerheid "&0 een ta.ot .. ", dat ik nog 
meer zou beleven. fk kwam nIet 
bedrogen uit..· U kunt het RU A' .... n 
zi ll,. 10 i&der ge.al voorlopig oo~. 
Doet dat. : h.,t W~ebouw, de ~ LOt. 
Steven, de Latijn .. Sebool . de Ke rk . 
bootc. \Vannee.r u daar ronddwaalt , dan 
ga.a-t N ijmegen .p~lteD. Het. beeft. 0 
eigen 'e&ICht, waarin de trekken va,1I 
bet verJe.den gegroefd &\in . EyenaJ.. Ik 
.ult u erge:na bij de Grote Straat.. 
lielat door een ot &,Dde.r g.. heen 
dwalend. blijven &Geiten n.aar d e bm · 
ding met bet. ve.rleden . 10 t, hemela 
naam geen lOMe reate.n . maAr een Itada · 
deel dat ieta &eg1.. Emdelijk ! Een ... er· 
vallen geheel. oet moet t.GeI'egeven 
wordeo . Er w echter DOg wat van U 
maken. AldOl dacbt ik. tot ik ineeD. 
op de KOT'flllmarkt, de Franle PI .... ta. 
terecbtrwam. Wonderhjk dat dit DOS' 
bMtaat in die Mti1t.e eo intimiteit, 
ergen. achter d e Wa.ag, .. I.k bÜ aJlM. 
wat .tedebouwkundig verantwoord ia. 
U zult direct opmerken, dat lanS' niet 
aUea er waardevol ÎJJ. De lu.t tot op
ruimen kan ook da.&r naar hart.eluat. 
bevredigd worden. Niet ecbter &aD de 
..Comma.nderie van Sint Jan", bet 
.t.ad8wiJnhuil. Dur moeten ae van af· 
blijven, anden bega ûc Mn moord ... 

ik moet bekenDen, dat ik er veel 
wijn gedronken heb, tot tamelijk laat. 
in de na.cht, overigen. binnen d e 
wettelijke grenz.en . Ik beo ' . avono 



In, de Oommanderie vindt ,,~ kn .... e gaanderijtiu, waar hel plezierig i. 
':" toeven. MM~,kan er all«n l'laaU ne?> .... op klei_ kr .. kj .. ... r .. htop gaa .. 
.. er onmogelijk. Maar." M"I voor dit O1l9emak g ... ûl men er van _ aparte 

.feer, dû " .... eider. vergeef. zal ZO<lk .... 

teruggekomen, vergezeld van een p .... r 
knapen, die in een keurige eetgelegen
heid bet gewone recept met me naar 
binnen ha.dden gekregen en nu niet 
meer wisten, wat ze zouden doen . Ik 
wist het, ik had het geheim van Nij
megen ontdekt, de Commanderie. 
DMr was leven ! Uit het voorafgaande 
zal gebleken zijn, dat wij werden toe
gelaten. Wij zijn vanwege onze aan
vaardbare gezichten door de exploi
tant van het bedrijf zelf, de heer van 
Weel, begroet. Zo zijn we dan door 
nauwe gangen, trappetje 0p'" trappetje 
af, begeleid door het scbijnsel van 
kaarsen aan de voet van een ronde 
toren. die nog uit de dertiende eeuw 
schijnt te stammen, tereehtgekomen. 
Ik geloof, dat ze me ook nog in een 
voormalige folterkamer met a(schuwe
Iijke haken in de dikke wanden hebben 
binnengeleid. Ik weet het niet precies 
meer. Ik herinner me alleen nog, dat de 
heer van Weel me z 'n restauratiewerk 
heeft laten zien. Hij is bezig met het 
opbouwen van een intiem openlucht
theater met als achtergrond de fras
menten van de oude kerk; hij is bezIg 
met van alles en nog wat. En bij kan 
er niet over uitgepraat raken. Ook niet 
over het wonderlijke uitzicht. ' Hij 
heeft gelijk, de goede man. Ik ben het 
helemaal met hem een8, maar ik zit 
voortreffelijke wijn te drinken met de 
gezelligste mensen, die men zich kan 
voorstellen. Ik heb zin om te leuteren. 
Iellereen heeft daar zin in_ Wij drinken 
op het heil van het "particulier ini· 
tiatief" , dat nieuw leven beeft gegeven 
aan het dode. Dat kan alleen de mens, 
de mens met de speelse geest, niet de 
bureauoraat, niet de man zonder fanta
~ie en zonder gevoel voor romantiek. 
Wij leuteren maar. Het ÏfI onmogelijk 
om in de Commanderie verantwoord 
te redeneren. Het enige, dat wij zeker 
weten, is dat hier de gezellige mens.m 
van Nijmegen zitten. 

H et kan ons niet8 schelen of wij in 
een oudheidkundig verantwoorde si
tuatie zitten. Wij voelen alleen, dat wij 
op een of andere manier "historisch" 
zitten, gemakkelijk-ongemakkelijk, in 
de intimiteit der beslotenheid, in bet 
weg lIijn van het burgerlijk-zakelijke, 
in contact met iemand, die gastheer ÏfI_ 
En dan die mensen ! Verrukkelijke lui, 
profeseoren, ind\lJ5triëlen, artiesten, 
studenten, journalisten, officieren_ De 
"b .... n" is van hen afgegleden en er is 
waarachtig nog wat over ook. Het zijn 
men8eJl, die er zonder hun baan ook 
nog zijn. 

"Jn lom ma, het i8 _den Grafbof van 
twisten ende van zorgen." En daa,om 
leuteren wij maar. Ik ak vreemdeling 
krijg van alles te horen. Nijmegen ia 
door een bouwroes bevangen; all ... 
moet nienw "ijn, lPikaplinternienw_ 

Wij gooien aUes t.egen de vlakte. Het 
ene plan na het andere zal Nijmegen 
zo ..... i als de dood maken, maar het zal 
potdorie schoon zijn. rechtlijnig en 
precies uitgekiend. Als hier de hele 
boel tegen de grond ligt en wij het 
vollSezet hebben met llats (wat een 
geruale vondst !), dan beginnen wij 
aan de Van WelderenstralP.t, de Zieker
.traat en bijbehorende Walstraten , 
dan komt de Molenstraat aan de beurt, 
de nieuwe kerk incluis. Tegen de vlakte 
gaat het. Alles op z'n beurt. Wij 
brengen het zo ver, da.t niemand ooit 
zal kunnen zeggen. wat Nijmesen is. 
Karakteristiek 2&1 alleen het feIt zijn , 
dat het geen gela.at heeft. Een verant 
woorde,gelaatloze sta.d. Eenvoudig om, 
dat het tikkeltjefantaaie ontbrak, waar
door nieuw en oud verbonden kunnen 
worden. Voor ons wordt gezorgd door 
deskundigen op elk gebied. Niemand 
heeft het recht op een eigen idee. Stel 
je voor: een eigen idee ! Een idee, dat 
plannen doorkruist ! Hoe bestaat het' 

Dat is natuurlijk allem&&l geklets. 
Wij zijn door een verrukkelijke bour
gogne overmand, wij zijn door de 
afeer beneveld, wij ~Ioven waarachtig 
nog, dat wij ons eIgen plezier mogen 
hebben zonder de 8tedebouwkundige 
dienst te raa.dplesen. Wij praten over 
vrijheid en van die onzin meer. In ODS 
achterhoofd weten wij nog wel, dat men 
zich aan ons geb&W niet zal 8toren , 
maar wij hebben er nu eenmaal zin in 
om een a vond met het verleden te 
opreken en gelukkig te zijn. Dat komt 
van de wijn. vanzeHsprekend ; in de 
wijn is eehter de waarheid. 

Nu ik dit alles neergeschreven heb, 
ontdek ik met ""hrik en ontzetting. 
dat ik in de tegenwoordige tijd ben 
overgegaan. Het 8p'ijt me. Iedere lezer 
zal begrijpeo, dat I.k dit betreur. Maar 
wat kan ik eraan doen' Alles van 
N~megen w ... werkelijk voorbij, laten 
wÎJ zeggen een afgedane zaak, Niet de 
Commanderie van Sint J all en alles 
wat da. .. romheen gegroepeerd is. Dat 
ia nog heden, omdat het een levend ver
leden ÏfI. 

Men wiJ dat g .... n afbreken, men wil 
geen band met het verleden, hoogstens 
enige curieuze lO6IIe r .... ten van dode 
dingen, die in een muaeum thuishoren. 
Die dingen zijn natuurlijk oudheid
Jrundig verantwoörd. Wij hebben 
knappe koppen genoeg, die dat alle
maal precies uitkienen. Dat het dood 
ia, geeft niets. Het enige. dat van 
belang is, is dat er in oudheidku ndig 
opsielit geen vuiltje aan de luc ht is. 

Wij zeggen : Wee de sta.d, die ge
pland wordt zonder fantasie. Nijmegen 
leeft nog rond en in de Commanderie. 
De fantasie kan haar nog redden. 

Leve de wijn ! Leve de wijn va n de 
Commanderie van Sint Jan I 
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EISENHOWER ONTVOUWT ZtJN PLAN VOOR HET MIDDEN-OOSTEN 

Bij de openlng van het debat In de Uno-auemblee over het Midden-Oosten heeft 
president Ei8enhower persoonlljk zijn plan voor de Arabische wereld uiteengezet. 
Bet omvat een economisch ontwlkkelingsprogra.mma ter verhoging va.n de levens
standaard 1n het Midden-Oosten met steun van andere la.nden . de vorming van een 
tnternat1on&le politiema.cht va.n de Verenigde Naties. ma.a.tregelen van de Uno voor 
het band.h&ven van de orde in Jordanië en voor de regeling VAD de Libanese kwestie, 
beteugeling Va.D de buitenlandse pogingen een burgeroorlog te ontketenen en 
maatregelen om de bewapeningswedloop in de Arabische landen te beêlndlgen. Zelfs 
de Ru.salsche mJnl8ter van buitenlandse :taken, Gromyko. hAd enige waa.rderende 

woorden voor het plan van de Amerika.anse president. 

BLOEMENHULDE VAN MANCHESTER UNITED 

De ma.nnen va.n Ma.nchester United. het Engelse voetbalte&m. da.t in het begin van 
dit jaar bU een vl1eKTamp te Müncben a.cht van zijn spelers en enkele cftlolals ver~ 
loor. zijn onder leld1ng van Matt Buaby en met zeven overlevenden va.n bet ongeluk 
in h\lD midden na.ar de Beierse et.a.d gereisd. om er, u1t d&nkba.arheid jegena de vele 
Münchenaren die hen in hun nood hebben bljgeataan, eeD voetbalwed.8trijd, tespelen. 
ZU8ter Alkmunde vaD het Mdnchener ziekenhuis, waarin de gewond.e voetballers 
na het ongeluk werden verpleegd, Deemt lachend de bloemenhulde in ontva.ngst. 
die c1r1e United.-epeJera. ha.aroud-pat1ënten Ken MorgaD.8. Albert ScanJon en Denn1a 

Viollet (V&D linu na.&r rechts). hAar brengen. 
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MARINEMAN TEKENT BIJ ONDER DE NOORDPOOL 

De Amerikaa.nse matroos-elektricien eerste kla.ase, James R. Scordelet, een van de 
bonderdzeatien bemanningsleden van de Nautilus, heeft historie gema.a.kt, toen 
hij met de atoomduikboot onder de noordpool doorvoer. H.tJ zou de manne zo gauw 
mogelijk de rug toekeren, had hJJ altJjd beweerd. maar uit louter trots over de 
prestatie v&n zijn NauW ... verlengde hij onder de noordpool zijn zesjarige ver
bin1ienJs. Hij werd d.a.a.rdoor de eerste zeeman ter wereld, die op of liever, onder de 
noordpool een contract heeft getekend. Zjjn ouders. op hun beurt weer trots op hun 

James, wilden graag met rjJn beeltenis voor de fotogn.a.f poseren. 

GROOTSTE RAMP IN DE K.L.M .-GESCHIEDENIS 

Nederland rouwde en heel de wereld leefde vol deerru8 mee, toen na uren van 
onzekerheid en ep&nrung definitief bekend werd. da.t een paar honderd kilometer 
uit de westkust van Ierland negenennegentig mensenlevens verloren waren ge
g .... n bij de grootsts vUeg1;nlgramp die de K.L.M. tot nu toe heeft getrolfen. Drieön
tachtig volw&88en pa.asag1ers, acht kinderen en acht bemanningsleden zjjn omge
komen, toen de Superconstellation Hugo de Groot, kort nadat het toestel van het 
vliegveld Shannon was opgestegen, In de Atlantische Oceaan stortte. Het ver
schrikkelijke ongeluk heeft zich in een ogenblik voltrokken; voordat de machine 
op het water in stukken brak, moeten de inzittenden reeds dood z1jn geweest. Dat Is 
komen vut te staan ui t een onderzoek van de geborgen sla.chtotf'ers en de wrak
stukken van het vUegtutg. De Hugo de Groot, dte eerst kortgeleden &aD. de K,L,M. 
was afgeleverd, wa.s met gezagvoerder Fekko Roelafs op weg van Anulterdam naar 
New York. Onder de omgekomenen WAren twintig Nederlanders; zij waren alle 

onder de veertig jaar. 


