
Jaarverslag 2020 van de Stichting Louis Raemaekers Foundation gevestigd 
te Roermond en Werkplan 2021. 

 

De Stichting heeft als doel aandacht te vragen en te geven voor het werk van de 
uit Roermond afkomstige schilder en (politiek) tekenaar Louis Raemaekers. 
Daarvoor is een omvangrijke monografie uitgegeven in 2014 met als titel Louis 
Raemaekers, ‘met pen en potlood als wapen’. Politiek tekenaar van wereldfaam 
in de Eerste Wereldoorlog. De Nederlandstalige editie is inmiddels uitverkocht. 
Er zijn nog een beperkt aantal exemplaren van de Engelse uitgave beschikbaar. 

Nadat het genoemde boek beschikbaar was gekomen hebben in Nederland, 
België en Duitsland tal van exposities plaatsgevonden. Ook werd medewerking 
verleend aan exposities in Engeland en de Verenigde Staten. 

In 2017 werd op verzoek van onze stichting de Maasbrug in Roermond tot Louis 
Raemaekersbrug omgedoopt. In 2018 kon een plaquette van Louis Raemaekers 
aan zijn geboortehuis Varkensmarkt 1 te Roermond worden aangebracht. Onze 
stichting was hiervoor de opdrachtgever en heeft zowel van de gemeente 
Roermond als van de eigenaar van het onroerend goed daartoe toestemming 
verkregen. 

Eveneens in 2018 werd door de Provincie Limburg toestemming verleend voor 
het plaatsen van een voor het verkeer zichtbaar bord ‘Louis Raemaekersbrug’ 
met daaronder de vermelding ‘Maas’ aan de westzijde van de brug. De 
reconstructie van de N280 en de brug verhinderden dat uitvoering werd gegeven 
aan het voornemen om dit bord te plaatsen. Nu recent die reconstructie voltooid 
is en duidelijk is waar het bord geplaatst kan worden, zal die plaatsing op korte 
termijn plaatsvinden. De gemeente Roermond zal assistentie verlenen bij de 
werkzaamheden. Maar de stichting is de opdrachtgever. 

Inmiddels is ook de oostzijde van de brug gereedgekomen. Daarom is aan GS 
van Limburg verzocht ook voor de locatie aan de oostzijde toestemming te 
verlenen eenzelfde bord te plaatsen. Zodra die toestemming ontvangen zal zijn, 
zal opdracht worden gegeven tot levering van dit tweede bord. 

Onze stichting onderhoudt de website louisraemaekers.com in een 
Nederlandstalige en een Engelstalige versie. De website wordt door onze 
voorzitter, dr. Ariane de Ranitz, geactualiseerd indien nodig. De website bevat 
grote hoeveelheden informatie voor belangstellenden. Tevens zijn hierop de 
noten bij de genoemde monografie gepubliceerd. 



Onze Stichting levert met enige regelmaat digitale afbeeldingen van werken van 
Louis Raemaekers uit ten behoeve van publicaties in binnen- en buitenland. Ook 
waakt onze stichting ervoor dat de auteursrechten op het werk worden 
gerespecteerd. Tenslotte worden vragen van derden beantwoord. 

Onze stichting bezit tekeningen en schilderijen van Louis Raemaekers. Deels 
zijn deze in bruikleen ondergebracht bij het Gemeentearchief Roermond, deels 
gedeponeerd in het Cuypershuis in Roermond. Indien er voldoende middelen 
beschikbaar zullen zijn, zullen enkele schilderijen gerestaureerd worden. 

 

Werkplan voor 2021: 

1. Het in stand houden en optimaliseren van de website 
louisraemaekers.com. 

2. Het blijven functioneren als informatiecentrum over Louis Raemaekers en 
zijn werken. 

3. Plaatsing naamborden bij de Louis Raemaekersbrug in Roermond. 
4. Restauratie van schilderijen en tekeningen. 
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