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Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 

 

 

 

 

 

 
 

Activiteit: lezing  
Edmond Regout, een wereldreiziger 
door Rolf Hackeng 

Wanneer: maandag 5 febrauari 2018, 20.00 - 22.00 uur 

Locatie: StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht 

 
 
Geachte leden, 
 
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer dr. Rolf Hackeng op maandag 
5 februari a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht. Aanvang: 20.00 uur.  
 
Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.  
 
De lezing draagt de titel: Edmond Regout, een wereldreiziger. 
 
Voorafgaand aan de lezing zal het Maastrichtse Struikelsteenjes Comité een korte toelichting geven 
op het Struikelsteentjes-project, hun werkzaamheden en het onderzoek dat ze verrichten naar de 
joodse Maastrichtenaren die tijdens de Holocaust werden vermoord in een van de Duitse 
concentratiekampen. 
 
 
Toelichting op de lezing: 
 
Edmond Regout (1870-1926) was een kleinzoon van de bekende Maastrichtse ondernemer Petrus 
Regout. Hij maakte tussen zijn 25e en 32e levensjaar drie grote reizen: in 1895 naar Noord-
Amerika, in 1898-1899 naar Indië en in 1902-1903 naar Ceylon, Indië, Hongkong, Japan en terug 
met de Trans Siberië Express.  
 
In Amerika hielp hij op een ranch met de ‘horsehunt’. In Indië logeerde hij in een plaatsje in de 
bergen en bestonden zijn grootste belevenissen uit jachtavonturen 
 
De vijftig brieven die hij als reiziger aan zijn ouders en zijn broers schreef, plus twee albums met de 
foto’s die hij maakte, worden bewaard bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Aan de hand 
van die brieven wordt getracht een beeld te geven van zijn ervaringen op reis en vooral ook van zijn 
persoon als reiziger. Wat voor een reiziger was hij? Een welgestelde toerist? Een rijkeluiszoon op 
safari? Wat zocht hij op reis? Recreatie? Avontuur? Hoe keek hij tegen andere culturen aan en tegen 
de mensen die hij ontmoette? 
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Over de spreker: 
 
Rolf Hackeng (Maastricht 1955) heeft Geschiedenis gestudeerd in Nijmegen, met specialisatie 
Middeleeuwen, en is aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het onderwerp: het 
middeleeuwse grondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. Na de universiteit heeft hij de 
opleiding tot hoger archiefambtenaar aan de Rijksarchiefschool in Den Haag gevolgd en is sinds 
1982 achtereenvolgens werkzaam aan het Rijksarchief in Limburg, het Gemeentearchief Maastricht 
en het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 

 
 

 
 

 
Boekenmarkt 

 
Voorafgaand aan de lezing en in de pauze bestaat de mogelijkheid om (tegen gereduceerde 

prijzen) boekjes/boeken te kopen. 
 

Een mooie gelegenheid om uw reeks(en) compleet te maken! 
De Stichting Historische Reeks Maastricht is weer aanwezig met haar collectie. 

 
Indien u boeken te koop wilt aanbieden, bent u van harte welkom! 

 
Neemt u s.v.p. contant geld mee; er is geen pinautomaat. 

 
 
 

  

 
Sponsor Historische Kring Maastricht LGOG 

 


