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Hoofdinhoud Maastrichtse ondernemer die 23 jaar 
Eerste Kamerlid was. Stichtte samen met zijn 
broers een bloeiende porseleinfabriek, die echter 
ook bekendstond door de slechte omstandigheden 
waarin de arbeiders moesten werken. Hij steunde in 
1889 wel het wetsvoorstel om te komen tot betere 
arbeidsomstandigheden in fabrieken. In de Kamer 
pleitbezorger van handelsprotectie en van 
Limburgse belangen. Zijn vader was eveneens 
Eerste Kamerlid en twee van zijn zoons werden 
minister. 
 
Rooms-Katholieken 
in de periode 1881-1904: lid Eerste Kamer  
 
voornamen (roepnaam) Hubert Gérard Louis 
(Louis) personaliageboorteplaats en -datum 
Maastricht, 16 december 1832 
 
overlijdensplaats en -datum 
Maastricht, 6 januari 1905 
 
levensbeschouwing 
Rooms-Katholiek  
partij/stromingstroming(en) 
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)  
loopbaan- werkzaam in glas- en aardewerkfabrieken firma "P. Regout & Co." te Maastricht, 
vanaf 1850 - firmant firma "P. Regout en Co." te Maastricht, van 1870 tot 1899 - lid 
Provinciale Staten van Limburg, van 11 juni 1872 tot juli 1881 (voor het kiesdistrict 
Maastricht) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juli 1881 tot 11 oktober 1884 
(voor Limburg) - eigenaar fabriek van fijn porcelein, firma "L. Regout en Zn." te Maastricht, 
van 1883 tot 1899 - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 17 
augustus 1887 (voor Limburg) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 
1887 tot 27 maart 1888 (voor Limburg) - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 
1888 tot 23 juli 1904 (voor Limburg) opleidinghoger beroepsonderwijs 
 
- industrie- en handelsschool "Sint Louis" te Mechelen, tot 1850 activiteitenals parlementariër 
 
- Sprak in de Eerste Kamer twee à drie keer per jaar of uiteenlopende onderwerpen op het 
gebied van o.a. financiën, buitenlandse zaken en justitie - Voerde het woord bij de 
behandeling van het initiatiefvoorstel-Schaepman over de grondwettelijke bepaling over 
onderwijs en van de ontwerp-Arbeidswet van minister Ruijs van Beerenbroek - Stemde in 
1886/1887 tegen de voornaamste herzieningen van de Grondwet - Stemde in 1896 tegen de 
ontwerp-Kieswet van Van Houten - Stemde in 1899 vóór het wetsvoorstel inzake afschaffing 



van de plaatsvervanging bij de militie - Stemde in 1900 tegen de ontwerp-Leerplichtwet - 
Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Woningwet - Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Militiewet 
wetenswaardighedenniet-aanvaarde politieke functies 
 
- lid Nederlandsche Protectionistische Landbouwvereeniging, afdeling Limburg, omstreeks 
1888  
woonplaats(en)/adres(sen) 
Maastricht 
 
ridderorden 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 augustus 1894  
publicaties/bronnenliteratuur/documentatie 
 
- Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 569 - Onze Afgevaardigden, 1897 - 
Ned. Patriciaat, 1931/32  
 
 
 
Source :   http://www.parlement.com/id/vg09ll5phbyf/h_g_l_louis_regout  


