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Activiteit:  Lezing door Don Verstegen over  

 De bedeling van de armen in Roermond in de 19e eeuw 
  

Wanneer: maandag 4 februari om 19.30 uur 

Locatie: Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond 

 

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

 

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de eerste lezing in 

2019 onder de titel: 

De bedeling van de armen in Roermond in de 19e eeuw. 

 

 

Na zijn pensionering in 2006 kreeg Don 

Verstegen de tijd om zich intensief aan zijn 

hobby's te wijden, een daarvan was genealogie. 

In dat kader ontdekte hij enige jaren geleden in 

de Spiegel van Roermond uit 1993 een artikel 

over het Bureau van Weldadigheid te 

Roermond. Daarin werd een voorouder van 

hem indringend beschreven, hetgeen ertoe 

leidde dat hij zich verder in deze materie ging 

verdiepen die hem sindsdien niet meer heeft 

losgelaten.  Voor zijn onderzoek transcribeerde 

hij delen van het Roermondse Weldadigheids-

archief, zodat hij dit verder per computer kon 

doorzoeken. 

  

 

 

 
Afbeelding: ± 1900: een gehandicapte bedelaar bij 

Hotel de la Station (foto GAR)  

mailto:lgog.parkstad@gmail.com


Armenbedeling was in het verleden in 

alle steden van Nederland (en 

daarbuiten) een onlosmakelijk 

onderdeel van de samenleving. 

Bé(e)delen of bedé(e)len, het is maar 

waar je de klemtoon wil leggen: 

Hoewel bedeelden niet mochten 

bédelen, bij de armen van Roermond 

kom je beide werkwoorden als begrip 

tegen.  

  

In zijn exposé zal Don Verstegen 

nader ingaan op de bedeling van de 

armen in Roermond . 

Hoe was dit noodzakelijk kwaad in de 

19e eeuw georganiseerd en 

gefinancierd in de 2e stad van Limburg,  

en is het mogelijk antwoord te geven  

op de vraag wie die armen waren?   

Is er een verklaring te vinden voor het hoge 

percentage armen in de bevolking van 

Roermond? 

 Wybrand Hendriks (1744-1831), De Soepuitdeling, 

1815, Olieverf op doek 

  

 

 

 

Don Verstegen (geb. Roermond 1944) doorliep van 1957-1963 het 

gymnasium bèta te Roermond en studeerde in 1969 af als chemisch 

technoloog aan de Technische Hogeschool Eindhoven. Hij kreeg 

vrijstelling van militaire dienst en begon in hetzelfde jaar zijn loopbaan bij 

DSM in Geleen. Zoals de meeste ingenieurs bracht hij daar de eerste 5 

jaren door in Research. Daarna was hij werkzaam tot 2006 in verschillende 

functies, waarvan de laatste 20 jaar als Business Group Director (resp 

Dyneema, Polypropeen, Kunstmest en Coating Resins). Het merendeel van 

die tijd woonde hij in Sittard. 
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Voor het voorjaar van 2019 zijn de volgende lezingen gepland: 

- 4 maart: Sander Wassing over Maarten van Rossum (± 1490 – 1555) 

- 8 april: Guus Janssen: de adellijke familie van Vlodrop en het geestelijk klimaat in het Maasdal 

 Voorafgaand wordt de jaarlijkse Algehele Ledenvergadering gehouden. 

- 6 mei: Barbara Beckers: 'Toen ging het op mars'. De herinneringscultuur van de Tocht van de 3000 



Monumentennieuws 
 
Een nieuw monument voor Roermond:  

een bronzen plaquette van Louis Raemaekers aan zijn geboortehuis 

Varkensmarkt 1. 
 

150 jaar geleden werd in Roermond 

in het huis Varkensmarkt 1 Louis 

Raemaekers geboren.  

Louis was de zoon van de winkelier 

en krantenuitgever  Jos. Raemaekers, 

vele jaren achtereen de strijdbare 

uitgever van het liberale weekblad 

De Volksvriend. Louis blijkt al snel 

een begaafd tekenaar te zijn die in 

menig opzicht het vechtlustig 

karakter van zijn vader heeft. Na 

opleidingen in Roermond, Nijmegen 

(bij zijn peetoom de beeldhouwer 

Jean Henri Leeuw), Amsterdam en 

Brussel werkt Louis als directeur en 

tekenleraar aan de Avondtekenschool 

in Wageningen. Ook aan andere scholen in die stad geeft hij les. Terwijl hij voor een aantal 

periodieken zoals Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en Woord in Beeld werkt, raakt hij betrokken 

bij de uitgave van (kinder-)boeken. Daarna krijgt hij de vraag politieke tekeningen te maken, eerst bij 

het Algemeen Handelsblad en vervolgens bij De Telegraaf. Vanaf het begin van de Eerste 

Wereldoorlog op 1 augustus 1914 tekent Raemaekers politieke prenten waarin hij fel het optreden 

hekelt van de Asmogendheden, de keizerrijken Duitsland en 

Oostenrijk-Hongarije met hun staatshoofden Wilhelm II en  

Frans Jozef I en het Ottomaanse rijk onder leiding van sultan 

Mehmet V. Verontwaardigd over de brute inval in België 

door Duitsland pleit hij voor deelname van het neutrale 

Nederland aan de oorlog. Bij de geallieerden Frankrijk en 

Engeland worden Louis Raemaekers en zijn tekeningen erg 

populair. Nadat in 1917 ook de Verenigde Staten zich in de 

oorlog gemengd hebben, bewerkt Louis tijdens een lang 

verblijf in dat land met zijn in miljoenenvoud uitgegeven 

tekeningen het Amerikaanse publiek. Zijn populariteit is 

mondiaal van grote omvang. 

Na de wapenstilstand en de vredeonderhandelingen in 

Versailles blijft Louis Raemaekers voor bladen in Nederland 

en België tekenen. Vanzelfsprekend neemt de belangstelling 

uit het verdere buitenland daarna wel wat af. 

Eind jaren dertig verlaat hij België, waar hij sinds de oorlog 

woonde, om met zijn gezin naar Engeland te gaan, dit 

vanwege de nieuwe oorlogsdreiging. Korte tijd later volgt zijn vertrek naar de Verenigde Staten. In 

1946 keert Louis terug naar Brussel, waarna hij in 1953 zich weer in Nederland vestigt. In de 

tussentijd wordt hij in 1949 door de stad Roermond benoemd tot ereburger. 

Louis Raemaekers overlijdt in 1956 in Scheveningen. 



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

plein voor de ECI sindsdien Louis Raemaekersplein heet. 

 

 

De Engelse versie van de door Ariane de Ranitz 

geschreven monografie Louis Raemaekers ‘Met pen en 

potlood als wapen’. Politiek tekenaar van wereldfaam 

in de Eerste Wereldoorlog kan nog altijd besteld 

worden via de website http://louisraemaekers.com/ voor  

€ 39,95.  

 

De Nederlandse versie is 

inmiddels uitverkocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plaquette is vervaardigd door de kunstenares Loreta Visic. Met steun van de Roermondse 

Stichting 1880 en de Roermondse onderneming X-CAGO B.V. kon de Stichting Louis 

Raemaekers dit project realiseren. 

 

                       

 

 


