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Sloop St. Ludwig 
 
Uw verslaggever Bert Hammes toont zich in zijn opinieartikel inzake het 
Rijksmonument klooster St. Ludwig meer slippendrager van de eigenaar MERU dan 
opiniemaker. Slopen is zijn enige optie. 
Ik ben van mening dat een opinie de uitkomst is van het afwegen van belangen pro en 
contra. Daar is hier geen sprake van. Dat vraagt om een reactie. 
 
Als belangstellende bevreemdt het mij  dat de MERU (Maharishi European Research 
University) die in 1984 St. Ludwig kocht van de Nederlandse Staat, er eerst in 1996 
achter komt dat de ligging van het complex niet in overeenstemming is met de 
Vedische leer.   
Als dit maatgevend is voor de kwaliteit van het Vedisch onderwijs dan is te begrijpen 
dat een universitaire status van de MERU is geweigerd en er nooit zal komen. 
 
Belangrijker is dat de heer Hammes volkomen voorbijgaat aan de kern van de zaak.   
Ter herinnering: op 12 september 2001 vernietigt de RvS (ons hoogste rechtscollege) 
de door de gemeente Roerdalen afgegeven sloopvergunning.  Onmiddellijk na de 
uitspraak hanteert de MERU toch de sloopkogel, met gevolg dat de voorgevel van St. 
Ludwig grotendeels in puin komt te liggen.  
Illegale sloop waarvan de gevolgen tot de dag van vandaag zichtbaar zijn, immers 
MERU is uiterst hardnekkig in het weigeren van herstel en behoud van het 
rijksmonument. Te duur! En laat dit nu het belangrijkste argument zijn dat sloop moet 
rechtvaardigen. Een grove wetsovertreding zou aldus beloont worden. 
Vreemd dat een organisatie die zegt de wereldvrede te willen bevorderen zich zo 
rücksichtslos opstelt.  
 
Na 2 zeperds bij de RvS geeft het College van Roerdalen nu voor de 3e keer een 
sloopvergunning af. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?   
Het is de hoogste tijd dat de raad van Roerdalen eindelijk eens haar verantwoorde-  
lijkheid neemt, zich in het debat mengt en de ramkoers van het College stopt. 
 
Het lijkt er anders op dat een cultureel erfgoed met een rijk verleden het weer moet 
afleggen tegen de belangen van een kleine groep zeer vermogenden. 
Het vooruitzicht van een Efteling-achtig iets op een van de mooiste plekjes van 
Nederland, midden in Nationaal Park de Meinweg is ronduit stuitend. 
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