


Reizende expositie met tekeningen van Louis Raemaekers, 
politiek tekenaar van wereldfaam 
  
De Stichting Louis Raemaekers heeft als doel aandacht te vragen voor het werk van politiek 
tekenaar Louis Raemaekers en wil met zijn prenten de dramatische strijd in Europa tijdens de 
Eerste Wereldoorlog aan iedereen onder ogen brengen. Hiertoe zijn recent tentoonstellingen 
georganiseerd in het Limburgs Museum in Venlo, het Cuypershuis in Roermond en het Haus der 
Niederlande in Münster. De Stichting verleende ook medewerking aan exposities in Kansas City 
(USA), Wimpole Hall (National Trust), Royston (Engeland), Wageningen, Hamburg en Brussel. 
In het jaar 2016 zal in Aarschot (België) ook een expositie aan Raemaekers worden gewijd.  
In oktober 2014 gaf de Stichting een omvangrijke monografie uit onder de titel Louis Raemae-
kers ‘met pen en potlood als wapen’. Politiek tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoor-
log van de auteur Ariane de Ranitz.
Thans organiseert de Stichting een reizende tentoonstelling met de titel Louis Raemaekers: poli-
tiek tekenaar in de Eerste Wereldoorlog. Op zeven driehoeken met in totaal 21 panelen, is het 
leven en werk van deze tekenaar in tekst en afbeeldingen samengevat. Raemaekers’ tekeningen 
uit de Eerste Wereldoorlog staan daarbij centraal. Alle dilemma’s en drama’s van oorlogvoering 
zijn kenbaar evenals de kwetsbare positie van een tekenaar die de opstelling van partijen, bij 
Raemaekers vooral de Duitse, hekelt. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 
1914 trok Raemaekers met pen en potlood ten strijde tegen de oorlog in het algemeen en de 
Duitse agressie in het bijzonder. Nederland bleef neutraal, maar Raemaekers groeide in korte tijd 
uit tot politiek tekenaar van wereldformaat. De geallieerde propagandadienst verspreidde zijn 
werk in tientallen landen. Overal ter wereld werden tentoonstellingen van zijn werk georgani-
seerd en werd hij ontvangen door staatshoofden en regeringsleiders. Bij zijn overlijden in 1956 
roemde The Times Louis Raemaekers als de enige privépersoon die een grote invloed heeft 
gehad op het verloop van de Eerste Wereldoorlog. 

De 21 panelen zijn 1 meter breed en 2 meter hoog. De driehoeken staan op wielen, voorzien van 
remmen. Zij passen door een standaard toegangsdeur en zijn eenvoudig te plaatsen. De kosten 
voor de tentoonstelling zijn gering. Zij bestaan uit de transportkosten, afhankelijk van uw vestigings- 
plaats, en de huur, een bedrag van € 250,- per week. Deze worden aan u nader opgegeven na aan-
melding. De prijzen zijn exclusief btw. Daarnaast levert de Stichting desgewenst gratis een video-
montage die op een (door uzelf ter beschikking te stellen) pc/scherm kan draaien met daarop 
beeldmateriaal van Raemaekers en interviews met diverse personen over hem. Indien gewenst 
kan een aantal exemplaren van de genoemde monografie aan u in consignatie geleverd worden.
Ook is de auteur van de genoemde monografie, Ariane de Ranitz, bereid om na daartoe ge-
maakte afspraak tijdens de expositie een lezing over Raemaekers en diens werk te verzorgen. 
Voor informatie over de Stichting en een afspraak over de huur van de tentoonstelling respec-
tievelijk: www.louisraemaekers.com en info@louisraemaekers.com.
Onze stichting heeft de administratie, logistiek en facturering van deze reizende expositie uitbe-
steed aan X-CAGO B.V. te Roermond.
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Louis Raemaekers (1869-1956)

De drie koningen uit het Oosten. December 1914



De driehoekige standaarden met daarop de afbeeldingen en 
toelichtende teksten


