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‘Strijd is nog niet voorbij’
De stichting Burgerco-
mité St. Ludwig voert
al ruim twaalf jaar
met redelijk succes
strijd voor het be-
houd van het vroege-
re klooster Sankt
Ludwig in Vlodrop.
De strijd is nog lang
niet gestreden, waar-
schuwt woordvoerder
Louis op de Kamp.

door Bert Hammes

H et is waanzinnig, roept
Louis op de Kamp (60)
ineens midden in het
gesprek. Hij heeft het

op dat moment over de juridische
mogelijkheden die de eigenaar van
het klooster nog heeft als de Raad
van State over circa twee jaar con-
stateert dat het gebouw terecht op
de rijksmonumentenlijst is gehand-
haafd. „In dat geval kan de Meru-or-
ganisatie opnieuw een sloopvergun-
ning aanvragen bij de gemeente
Roerdalen.
Die kan dan twee dingen doen: de
aanvraag in behandeling nemen, óf
keihard stellen dat ze de aanvraag
niet behandelt. Dit laatste met als
argument dat alle juridische stap-
pen al zijn doorlopen en het dan to-
taal geen zin heeft om die juridi-
sche, vele jaren durende, procedure
weer opnieuw te starten.”
Op de Kamp denkt dat de gemeen-
te het beste kan kiezen voor optie
twee: de aanvraag niet behandelen.
„Doet ze dat wel, dan begint het he-
le circus weer van voren af aan. En
dan zijn we zeker weer tien jaar ver-
der. De gemeente moet eindelijk
eens inzien dat het klooster niet zo
maar een rijksmonument is dat be-
houden moet blijven. Het gaat om
een stuk cultureel erfgoed. De
strijd is nog niet voorbij.”
Op de Kamp, sinds enkele maan-
den gepensioneerd begeleider van
verstandelijk gehandicapten, raakte
min of meer bij toeval verzeild in
de strijd voor het behoud van het
kloostercomplex, dat dit jaar hon-
derd jaar in nationaal park De
Meinweg bij Vlodrop-Station staat.
Hij ging dertien jaar geleden in Vlo-
drop kaartjes voor de bonte avond
kopen toen hij in het café hoorde
zeggen dat Sankt Ludwig zou wor-
den gesloopt. „Iemand riep: zijn
we het daarmee eens, dan doen we
niets. Zijn we het er niet mee eens,
dan moeten we wél iets doen. Ik
heb me toen aangemeld bij Harrie
Cox, die inmiddels is overleden. Sa-
men zijn we het burgercomité ge-

start. Ik ben er nog mee bezig. Ik
wil samen met anderen St. Ludwig
door een moeilijke tijd helpen.”
Het lijkt alsof Op de Kamp de
strijd voor het behoud van het
kloostergebouw in z’n eentje voert.
Dat is deels waar. Naar buiten toe
komt alleen Louis op de kamp
steeds naar voren als de man van

het burgercomité. Hij geeft toe dat
hij alle juridische procedures in z’n
eentje voert. „Ik schrijf zelf al die
stukken. Jurirische termen vermijd
ik zoveel mogelijk. Ik kijk naar wat
het belangrijkste is. Die stukken
laat ik dan lezen door mensen die
er verstand van hebben. Ik ben dag
en nacht met het dossier bezig.”

De Meru-organisatie beschouwt
het burgercomité als een eenmans-
organisatie die alleen door Louis
op de Kamp wordt aangestuurd.
Op de Kamp erkent dat behalve hij-
zelf nog één andere persoon actief
is voor de stichting. Dat komt voor-
al door de miljoenclaim, waarmee
Meru het bestuur zeven jaar gele-

den confronteerde (zie kader). „Die
claim schrikt veel mensen af om ac-
tief te worden voor de stichting.”
Op de Kamp bestrijdt overigens dat
hij in zijn eentje actie voert. „Ik sta
beslist niet alleen”, beweert hij stel-
lig. „Ook de Heemkundevereniging
Roerstreek en het Cuypersgenoot-
schap ondersteunen het burgerco-

mité. Verder krijg ik hulp van Sa-
menwerkende Belangenorganisa-
ties. Dat is een club van een tiental
Duitse en Nederlandse medestan-
ders.”
Tot nu toe is Op de Kamp redelijk
geslaagd in zijn streven voor het be-
houd van het klooster. Met hulp
van belangrijke rechterlijke instan-
ties als de Raad van State, dat wel.
Die heeft het burgercomité al vier
keer gelijk gegeven dat Roerdalen
onterecht een sloopvergunning
voor het klooster had afgegeven.
Met als gevolg dat het oude kloos-
ter en nog steeds staat. Zij het in
zwaar gehavende staat. De voorge-
velvleugel is flink beschadigd door
illegale sloopwerkzaamheden in
2001.
Louis op de Kamp krijgt iedere
keer als hij bij het klooster komt
een steek in zijn hart als hij het
zwaar verminkte gebouw ziet. „Die
schade móet worden hersteld. Daar
blijf ik voor vechten zo lang ik
kan”, zegt hij strijdbaar.

KLOOSTER SANKT LUDWIG
� Klooster Sankt Ludwig is in 1979 door de Franciscanen

voor 13,5 miljoen gulden verkocht aan de Nederlandse
staat.

� De staat wilde er eerst een politieopleiding in vestigen,
daarna een douane-opleiding.

� In 1984 werd het gebouw met 35 hectare grond voor
1,8 miljoen gulden aan de Meru verkocht.

� Het kloostergebouw werd al in 1989 vermeld in het
Monumenten Inventarisatie Project. In 1997 kreeg het
de status rijksmonument.

Voorzitter Jac Geraeds, heemkundevereniging:
„Wij staan helemaal achter de doelstelling van de stichting Burgercomité St. Ludwig van Louis
op de Kamp. We moeten blij zijn met mensen zoals Op de Kamp. Mensen die zich sterk maken
voor het behoud van ons clultureel erfgoed in het algemeen en het voormalig kloostercomplex
Sankt Ludwig.”

Louis op de Kamp, die al twaalf jaar met zijn stichting Burgercomité St. Ludwig vecht voor het behoud van klooster Sankt Ludwig in Vlodrop-Station (achtergrond).  foto John Peters


