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Activiteit: Presentatie 153 ste Jaarboek LGOG, voorafgegaan door lezing van 
Rolf Hackeng en bezoek aan de grafkelder van de familie Regout 

 

Wanneer: 24 augustus, 19.00-22.00 uur 
Locatie: Erfgoedhuis Meerssen, Markt 38 te Meerssen 
 
 
Graag nodigen het hoofdbestuur van LGOG en de redactie van het Jaarboek van LGOG u uit 
voor de presentatie van het 153ste Jaarboek. Voorafgaand aan de presentatie zal Rolf Hackeng, 
één van de auteurs, een lezing verzorgen over zijn bijdrage aan het boek betreffende de 
wereldreiziger Edmond Regout (zie hierna). Onder supervisie van Peter Regout is het verder bij 
hoge uitzondering mogelijk de bij de kerk van Meerssen gelegen grafkelder van de familie 
Regout te bezoeken. 
 
Gedurende deze avond is het tussen 19.00 en ca. 20.00 uur mogelijk om twee tentoonstellingen in 
het Erfgoedhuis te bezoeken. Het betreft een expositie van de BKB-kunstgroep en de 
tentoonstelling Van Romein tot Benedictijn.  
 
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? 
 
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 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. Hij is sinds 1982 
achtereenvolgens werkzaam bij het Rijksarchief in Limburg, het Gemeentearchief Maastricht en 
het Regionaal Historisch Centrum Limburg. 
 
Aanmelden 
 
Voor deze activiteit zijn helaas slechts 70 plaatsen beschikbaar. Om deel te kunnen nemen aan 
deze activiteit is het verplicht u aan te melden via info@lgog.nl of 043-3212586. Degenen die op 
de deelnemerslijst worden geplaatst ontvangen daarvan een bevestiging. Deelname is gratis. 
 
 
 
 


