L.H.W. (Louis II)Regout
27.10.1861- 27.10.1915

Levenslustige, vrolijke ingenieur, jurist en politicus. Was directeur van het familiebedrijf, de
bekende Maastrichtse keramiekfabriek 'De Sfinx'. Werd later gedeputeerde van Limburg.
Minister van Waterstaat in het kabinet-Heemskerk
i. Was tegelijk met zijn broer Robert minister. In
de Eerste Wereldoorlog gezant bij de Paus, maar
al kort na zijn benoeming in Rome overleden. Als
Kamerlid zeer welsprekend.
Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1904-1915: lid Eerste Kamer,
minister
voornamen (roepnaam) Louis Hubert Willem
(Louis) personaliageboorteplaats en -datum
Maastricht, 27 oktober 1861 overlijdensplaats en datum Rome, 27 oktober 1915
levensbeschouwing
Rooms-Katholiek
partij/stromingstroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)
loopbaan- leidinggevende functie bij de
ceramische Sfinxfabriek te Maastricht, 1883 directeur Porceleinfabriek "Mosa" te Maastricht, van 1883 tot 1909 - lid Provinciale Staten
van Limburg, van 28 mei 1895 tot september 1904 (voor het kiesdistrict Maastricht) - lid
Gedeputeerde Staten van Limburg, van 12 mei 1898 tot september 1904 - lid Eerste Kamer
der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 21 januari 1909 (voor Limburg) - minister
van Waterstaat, van 21 januari 1909 tot 28 augustus 1913 - lid Eerste Kamer der StatenGeneraal, van 16 september 1913 tot 9 juli 1915 (voor Limburg) - buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister in tijdelijke en bijzondere zending bij de Heilige Stoel te Rome, van
10 juli 1915 tot 27 oktober 1915 - lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1915 tot
27 oktober 1915 (voor Limburg) nevenfuncties- lid Mijnraad, van 1902 tot 1906 - lid
Nederlandse Vereniging tot wettelijke bescherming van de arbeiders, vanaf 1902 - lid Raad
van Commissarissen Stoomvaartmaatschappij "Zeeland" - lid College van Curatoren
Technische Hogeschool te Delft, van 1905 tot 1909 - lid Raad van Commissarissen
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1908 - lid College van
Curatoren Technische Hogeschool te Delft, van 11 juni 1910 tot 27 oktober 1915
afgeleide functies, presidia etc.
(tijdelijk) secretaris van de ministerraad, van januari 1909 tot augustus 1913
opleidingvoortgezet onderwijs
- gymnasium, R.K. "Sint Willibrordus College" te Katwijk aan de Rijn - Stedelijk
Gymnasium te Maastricht, tot 1878 (eindexamen)
academische studie

- technische studie, Universiteit van Leuven, tot 1883 (civiel ingenieur) - rechtswetenschap
(gepromoveerd op dissertatie), Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 29 juni 1896
activiteitenals parlementariër
- Sprak in de Eerste Kamer met name over arbeidszaken
als bewindspersoon (beleidsmatig)
- Diende in 1913 een wetsontwerp in ter verbetering van de Maas, dat in 1915 door Lely door
het parlement werd geloodst - Bevorderde de inpoldering van de Wieringermeer - Hield zich
als minister ook bezig met rijksgebouwen en was onder meer verantwoordelijk voor de
aankoop van een gebouw voor het nieuwe minister van Landbouw, Handel en Nijverheid (het
latere Economische Zaken). Bracht in 1913 een wetje tot stand, waardoor het in slechte staat
verkerende ministerie van Binnenlandse Zaken (aan het Binnenhof) en het daaraan verbonden
torentje, kon worden opgeknapt. wetenswaardighedenwoonplaats(en)/adres(sen)
- Maastricht, tot 1909 - 's-Gravenhage, Bezuidenhout 79, omstreeks 1914 - Meerssen, Huize
Kruisdonk - Rome
publicaties/bronnenpublicaties
- "Arbeidsverzekering" (dissertatie, 1896) "Over het wetsontwerp tot wettelijke
verzekering van werklieden tegen de gevolgen
van ongevallen in bepaalde bedrijven" (1896)
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