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Activiteit:  Lezing door Hein van der Bruggen over  

 Louis Raemaekers 
  

Wanneer: maandag 11 maart 2019 om 19.30 uur 

Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond 

 

Let op: Wijzigingen van de data en van de inhoud van het lezingenprogramma 

voor de maanden maart en april!  (zie eind van deze uitnodiging) 
 

Roermond, februari 2019 

 

Geachte leden van de LGOG-kring Roermond en donateurs van de Stichting Rura,  

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met Stichting Rura de tweede lezing in het 

voorjaar van 2019. Hein van der Bruggen zal spreken over de in Roermond geboren politiek 

tekenaar (en ereburger van zijn geboortestad) Louis Raemaekers. 

 

Hein van der Bruggen: 

 

In 1992 startte hij met toenmalig gemeentearchivaris Gijs van Bree en Cor 

Houben de historische reeks Spiegel van Roermond, waarvan nu 27 delen 

zijn verschenen. Hij was naast hoofdauteur Peter Nissen coauteur van de 

stadsgeschiedenis Roermond- Biografie van een stad en haar bewoners. 

Thans is hij ook voorzitter van onze Kring en van de Commissie Literaire 

geschiedenis van het LGOG. 

 

 

 

 

Louis Raemaekers 

Een tiental jaren geleden werd de Stichting Louis Raemaekers opgericht. Het doel was het vestigen 

van de aandacht op leven en werk van Louis Raemaekers, geboren in 1869 in Roermond en 

wereldberoemd tijdens de Eerste Wereldoorlog en de twee decennia daarna.  
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Voorafgaand aan die oprichting 

was de naam van Raemaekers 

nauwelijks nog bekend. En dat 

terwijl hij een enorme hoeveelheid 

politieke tekeningen heeft 

nagelaten en tijdens en na de 

Eerste Wereldoorlog een grote 

mondiale populariteit had. Slechts 

een bescheiden uitgevoerd 

proefschrift was rond 1990 

verschenen. Hier en daar werd zijn 

naam nog wel eens in publicaties 

genoemd. 

 

De stichting is begonnen met te 

inventariseren wat er aan (archief-) 

materiaal beschikbaar is. Na een uitgebreid onderzoek in de Verenigde Staten en het stelselmatig 

verzamelen van artikelen en boeken van en over Raemaekers, is een enorme hoeveelheid 

verzameld. Veel daarvan is te vinden op de website www.louisraemaekers.com. Ook heeft het 

Roermondse gemeentearchief veel originele schetsen van tekeningen gekregen en zijn schilderijen 

van Louis Raemaekers in het depot van het Historiehuis terecht gekomen. Het proefschrift is 

herschreven en opnieuw, nu als monografie, herschreven.. De Engelse editie is nog beschikbaar. In 

2017 heeft de Roermondse Maasbrug de naam Louis Raemaekersbrug gekregen, terwijl het plein 

voor de ECI sindsdien Louis Raemaekersplein heet. Onlangs is aan zijn geboortehuis Varkensmarkt 

1 een bronzen plaquette aangebracht. Zodra de reconstructie van de N280 gereed zal zijn, zal daar 

een bord aangebracht worden met deze tekst: 

 

De lezing zal de levensloop van Raemaekers schetsen en zijn 

belangrijkste tekeningen tonen. Indien de tijd dit toelaat, zal ook een 

korte presentatie worden getoond met de titel ‘Het vijandbeeld van 

Louis Raemaekers’. Daarmee zal worden aangetoond dat in de 

negentiende eeuw in de politiek even heftig gescholden en beledigd 

werd als vandaag de dag praktijk is. 

 
 

 
Voor het voorjaar van 2019 zijn een ledenvergadering  
en nog twee lezingen gepland: 
 
1 april 18.30 uur:  
Ledenvergadering LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond 
 
1 april 19.30 uur: . 
‘De adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal’ door Guus Janssen 
 
6 mei 19.30 uur:  
‘Toen ging het op mars’. De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000 door Barbara Beckers 
 
 

LGOG-Kring Gelders Overkwartier van Roermond 

 
 

 

 

 

 

http://www.louisraemaekers.com/

