
EDELE LEDEN

‘Het zal u beslist niet bekoren,
maar om bij ons groepje te horen
heeft u niets aan geld,
want wat voor ons telt,
is dat u niet hoog bent geboren.’

NL   Petrus Regout wilde dolgraag tot de Maastrichtse 
adelstand worden verheven. Geld had hij genoeg, en goede 
contacten ook. Toch is hij nooit toegelaten. De gevestigde adel 
stoorde zich teveel aan zijn pronkzuchtige gedrag.
Zijn voorkeur voor uiterlijk vertoon blijkt ook uit de ramen op 
de tweede verdieping. Valt je daar iets aan op? 

EN   Petrus Regout desperately wanted to belong to the 
nobility of Maastricht. He had enough money, and good 
contacts, yet he was never admitted, since the established 
nobility was too bothered by his boasting behavior. His 
preference for ostentation is also evident from the windows on 
the second floor. Do you notice something remarkable? 

WAT IS JOUW

GROOTSTE WENS?



HOEN VAN TOEN

Op een boerenhoeve scharrelde een hoen
die Herve werd genoemd. Soms legde ze een ei, soms niet.
De boer zag het en zei:
‘Verhip, jij bent lang niet zo productief als de kip!’
Dus kwam er een hele batterij aan kippen bij.

Al snel waren er meer kippen dan stro in het hok.
De hele dag klonk het pik, pik, pok, pok.
Er viel niets meer te scharrelen.
Herve vertrok.

De tijd verstreek. Tik, tik, tok, tok.

Tot de boer zich afvroeg:
‘Waar is toch die hoen van toen, met die zwarte veren?’
Toen herinnerde hij zich de kleine boerderij in vakwerkstijl
met de geur van verse mest op het binnenplein. 
Allemaal voorbij.

WELK DIER ZOU JIJ MISSEN 

ALS HET UIT JOUW STREEK 

VERDWENEN WAS?

NL   Het Hervehoen, of Mergellandhoen, is een oud hoenderras dat op 
de boerenerven tussen Maastricht, Aken en Luik leefde. Na een tijd van 
afwezigheid werd de soort geherintroduceerd. Tegenwoordig behoort het 
Hervehoen tot het levend cultureel erfgoed van deze streek.

EN   The Herve hen, or Mergelland hen, is an old poultry breed that lived 
on the farmyards between Maastricht, Aachen and Liège. After a time of 
absence, the species were reintroduced, and have since become part of 
the living cultural heritage of this region.



NL   Net als alle andere levende wezens willen bomen hun soort veiligstellen. 
De appelboom doet dat door zoveel mogelijk appels te produceren, zodat 
er nieuwe appelbomen kunnen groeien. Mensen plukken de appels om ze 
meteen op te eten of er iets anders lekkers van te maken. Als de boom 
te groot wordt, komen we niet meer bij de appels. We beknotten de boom 
letterlijk en figuurlijk door hem te snoeien.

EN   Like every other living creatures, trees want to secure their species. 
The apple tree does so by producing as many apples as possible to grow new 
trees. People pick the apples to eat them immediately or use them in other 
products. If the tree becomes too tall, we won’t be able to reach the apples. 
By pruning it, we literally and figuratively limit the tree.

BEKNOT

Net als de mens
hebben bomen de wens
om te groeien 
en te bloeien.
Toch zul je nooit een boom
mensen zien snoeien.

WELKE PRODUCTEN MET APPEL KEN JIJ?



VLEERPEGELS

Een donkere, koude kelder
waar vleermuizen naar binnen gaan
om hangend aan het plafond
in slaap te vallen:
is dat hoe ijspegels ontstaan? 

NL   Vroeger bestond er nog geen koelkast, waardoor rijke 
mensen hun eten in een ijskelder moesten bewaren. Hier lagen 
grote blokken ijs opgeslagen, die het personeel in de winter 
uit de vijver had gehakt. Nu is de ijskelder een fijn verblijf voor 
vleermuizen en padden.

EN   Before the invention of the refrigerator, wealthy people 
kept their food in an ice cellar. During the winter, the staff 
cut large blocks of ice out of the frozen pond and stored them 
in the ice cellar. Nowadays, it serves as a nice home for local 
bats and toads.

WAT VIND JIJ EEN FIJN PLEKJE IN HUIS?



HET ONEINDIGE WATER

drip-drip-drup
het water druppel-drupt
van de bron 
via beken 
en rivieren
naar de zee
om dan weer 
terug te keren
als een regen-
drip-drip-drup

NL   Het landgoed Vaeshartelt is altijd drassig geweest door 
aftakkingen van de riviertjes de Geul en de Kanjel. Al in 1686 werd er 
geschreven over een ‘huyss en hoff met optreckende brugge, vijvers, 
grachten, dammen en dijcken’. Later werden er grote waterpartijen en 
vijvers aangelegd. 

EN   The Vaeshartelt estate has always been soggy due to the branches 
of the Geul and Kanjel rivers. As early as 1686 people were writing about 
a ‘house and court with receding bridges, ponds, canals, dam
 and dikes’. Later, large water features and ponds were installed.

DOE JE OGEN DICHT EN LUISTER.

WAT HOOR JE ALLEMAAL?



NL   Vijf zonen zetten het bedrijf van Petrus Regout voort, maar er ontstond ook 
concurrentie binnen de familie. Kleinzoon Louis richtte een porseleinfabriek op, de 
latere Mosa. Zijn neven Alfred en Frederik begonnen respectievelijk een tegel- en 
een aardewerkfabriek.

EN   Five sons continued the business of Petrus Regout, but there was also 
competition within the family. Grandson Louis set up a porcelain factory, which was 
later called Mosa. His cousins Alfred and Frederik respectively started factories in 
tilework and earthenware.

WAT LUST JIJ GRAAG?

EN WAT NIET?

THEATER

Man 1 en Man 2 zitten in theehuis. Praten. Lachen.
Dienstmeid komt trap op. Zet dienblad op tafel. Schenkt twee kopjes in.
Man 1 (lachend)    Ha, Dorothee, geef dat eens aan, wil je?
Dienstmeid geeft Man 1 en Man 2 elk een kopje.
Man 1 neemt slok. Ziet groen. Kijkt naar kopje. Spuugt.
Man 2 (geschrokken)  Wat scheelt eraan, Louis? 
Man 1 (rood nu)    Ik lust geen thee uit Sphinx-servies!



VOORUITGANG

zwarte rook stijgt op
stinkend naar zweet en miserie
de trein dendert door

NL   Maastricht was een van de eerste industriesteden in Nederland. 
Dat was vooral te danken aan de ondernemingsgeest van Petrus 
Regout (Maastricht, 1801 - Meerssen, 1878). In korte tijd opende 
hij een spijkerfabriek, een geweerfabriek, een gasfabriek, en een 
fabriek in kristal, glas en aardewerk. Al deze fabrieken brachten 
werkgelegenheid, maar ook stank, lawaai, ziekte en dood.
Rijke mensen ontvluchtten de stad naar hun buitenverblijven op het 
platteland. Voor Petrus Regout was dit het landgoed Vaeshartelt.

EN   Thanks to the entrepreneurial spirit of Petrus Regout 
(Maastricht, 1801 - Meerssen, 1878), Maastricht was one of the first 
industrial cities in the Netherlands. In a short time he opened a 
nailery, a rifle factory, a gas plant, and a factory in crystal, glass 
and earthenware. The factories brought employment, but also 
stench, noise, illness and death. Wealthy people fled the city to 
their country homes, as did Petrus Regout, who retreated to the 
Vaeshartelt estate.

WOON JIJ LIEVER IN DE 

STAD OF OP HET PLATTELAND?



NL   De naam Vaeshartelt ontstond in 1381, toen de 
versterkte boerenhoeve op het landgoed Hartelt een nieuwe 
eigenaar kreeg. Deze Servaes van Mulcken was schepen 
van Maastricht en tevens eigenaar van het nabijgelegen 
landgoed Kruisdonk. Na zijn overlijden kwam de Hartelt van 
Vaes via het tweede huwelijk van Catherina van Mulcken in 
bezit van de familie Van Cortenbach. Dat duurde tot in de 
zeventiende eeuw. 
 
 

EN   The name Vaeshartelt came into existence in 1381, when 
a new owner, Servaes van Mulcken, moved into the fortified 
farmhouse on the Hartelt estate. Van Mulcken was the 
alderman of Maastricht and also the owner of the nearby 
Kruisdonk estate. After his death, the Hartelt of Vaes came 
into the possession of the Van Cortenbach family through 
the second marriage of Catherina van Mulcken. They owned 
the estate until the seventeenth century.

MESTREECHTER TAOL

Har•te•le (hartel-de, haw ge-harteld) 
 
1  ’n plaots boe luij de kuns
    vaan ’t genete verstoon
2  get hiel sjiek vinde
    of gere doen   
    = liken 

• iech hartel,
  diech hartels,
  Servaes hartelt

WAT BETEKENT HET WOORD 

HARTELT VOLGENS JOU?



 ZIE JIJ VLINDERS IN DE TUIN RONDFLADDEREN? 

NL   Lang geleden dachten mensen dat rupsen en vlinders verschillende 
dieren waren. Niet zo gek, want ze zien er heel anders uit. Inmiddels weten 
we beter, maar het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er in de cocon 
gebeurt. Het lijkt wel magie!

EN   : A long time ago people thought that caterpillars and butterflies 
were separate species, which is not surprising, as they look very different. 
Nowadays we know better, although it is still unclear what happens in the 
cocoon. Maybe it’s magic!

METAMORFOSE

In de cocon
is de rups slechts 
een vleugelslag verwijderd
van zijn vrijheid



NL   Petrus Regout kocht Vaeshartelt als jachtslot voor zijn 
vriend koning Willem II. Die verbleef er maar twee keer in acht 
jaar. Toen de koning overleed kocht Regout, die ook wel de 
pottekeuning werd genoemd, Vaeshartelt terug voor een hoger 
bedrag. Hij gebruikte het eerst als buitenverblijf, later ging hij er 
wonen met zijn gezin. 

EN   Petrus Regout bought Vaeshartelt as a hunting lodge for 
his friend King William II, though he only stayed there twice in 
eight years. After the king died, Regout, who was also known as 
the pottery king, bought Vaeshartelt back for a higher price. He 
first used the hunting lodge as a country house, but eventually 
moved in with his family.

LANG LEVE DE KONING

Doe maar een huisje, dat is wat ik zei,
met een mooi park en een vijver erbij.
Werkelijk alles heb ik ervoor over 
om bij mijn goede vriend, de
koning, in het gevlij
te komen.

Hier wil ik wonen, het is al van mij,
inclusief poorthuis en waterpartij.
Werkelijk alles zou ik ervoor geven 
om net als de koning, die eens
mijn vriend was, in weelde 
te leven.

WAT ZOU JIJ EEN GOEDE VRIEND 

CADEAU  DOEN ALS JE

HEEL VEEL GELD HAD?



NL   Het gras op het landgoed Vaeshartelt wordt kort gehouden door een 
kudde Poll Dorset schapen. Tegelijkertijd zorgen ze voor bemesting.
Het enige onderhoud aan deze ‘natuurlijke maaimachines’ is dat ze jaarlijks 
moeten worden geschoren. Liefst op een koele, bewolkte dag in juni,
tijdens de zogeheten schaapscheerderskou.

EN   The grass on the Vaeshartelt estate is kept short by a herd of 
Poll Dorset Sheep, that simultaneously provide fertilization. The only 
maintenance on these ‘natural mowers’ consists of the annual sheep 
shearing, which preferably takes place on a cloudy day in spring. 

WELK KLUSJE ZOU JIJ LIEVER DOOR EEN MACHINE LATEN DOEN?

(G)RAZEND

knip, knip, zei het schaap
toen het zijn schaartje
zette in het gras
en vervolgens in de wollen jas
van zijn nietsvermoedende buurman



NL   Heel lang geleden leefden hier echte draken: 
de Mosasauriërs. Deze hagedisachtige wezens van 
wel vijftien meter lang zwommen rond in de zee die 
Limburg bedekte. Er werd een schedel gevonden in de 
kalksteengroeves in de Sint-Pietersberg aan de Maas. 
Daaraan dankt de Mosasaurus, of Maashagedis, zijn 
naam.

EN   Real dragons lived here a long time ago: the 
Mosasaurians. These lizard-like creatures could reach 
sizes up to fifteen meters (49 ft) long and swam around 
in the sea that once covered Limburg. A skull was found 
in the limestone quarries in the Mount St. Pieter near 
the Meuse, to which the Mosasaur, or Meuse-lizard, 
owes its name to.

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE OOG IN OOG

STOND MET EEN LEVENDE DRAAK?

DRAAKAARD

Eens heeft deze draak geleefd 
door water gezwommen
langs wolken gezweefd
zich dapper gevoeld
avonturen beleefd
liefde gekend
van angst gebeefd
tot hij de aarde raakte
Eens heeft deze draak geleefd
Het was een mooie tijd



NL   In het jaar 928 kreeg Gerberga van Saksen het gebied Hartelt als geschenk voor haar huwelijk 
met Giselbert II van Maasgouw. Na een veelbewogen periode trad Gerberga in het klooster.
Ze schonk haar bezittingen, inclusief Hartelt, aan de abdij van Reims. Opvallend is dat ze de abt 
van een nabijgelegen klooster opdracht gaf om een verhandeling te schrijven over de antichrist. 
Waarschijnlijk omdat het jaar 1000 naderde en de mensen bang waren voor een Apocalyps.

EN   In the year 928 Gerberga of Saxony received the area Hartelt as a gift for her marriage to 
Giselbert II of Maasgouw. After an eventful period Gerberga entered the monastery. She donated 
her possessions, including Hartelt, to the abbey of Reims. Remarkably, she commissioned the 
abbot of a nearby monastery to write a treatise on the antichrist. Probably because the year 1000 
was approaching and people were afraid of an Apocalypse.

GEDACHTEWOLK

de wind grijpt mijn hoofd vast
en blaast in mijn oren
woesj gaat het
van links naar rechts
van achter naar voren
tot ik alleen nog een
ruis kan horen
die zachtjes fluistert sjjj

HOE KOM JIJ TOT RUST?



NL   In de achttiende eeuw lieten rijke mensen bomen van over de hele wereld halen om die 
in hun tuinen te planten. In het Engelse landschapspark van Vaeshartelt staan sequoia’s en 
vederesdoorns uit Noord-Amerika, magnolia’s uit China en populieren uit Italië. Deze soort 
rode beuk werd voor het eerst gezien in de Alpen. Het was een statussymbool: slechts één 
op tienduizend zaadjes van de groene beuk kreeg rode bladeren. Nu zijn dat er meer door 
kweekprogramma’s.

EN   In the eighteenth century, wealthy people had trees fetched from all over the world to 
plant in their gardens. The English landscape park of Vaeshartelt has sequoias and box elder 
trees from North America, magnolias from China and poplar trees from Italy. This type of red 
beech was first seen in the Alps. It was a status symbol: only one in ten thousand seeds of the 
green beech got red leaves. Now there are more because of breeding programs.

HOEVEEL MENSEN ZIJN 

ER NODIG OM DEZE 

BEUK TE OMHELZEN?

SEASONS

winter spring 
 summer fall 
this tree has clearly seen it all
year after year after year after year 
and still it does not live in fear
for it knows one thing 
 after winter
it will be spring



NL   Aldegonda ‘Gonneke’ Hoeberechts had minstens 
zo’n druk bestaan als haar man Petrus Regout. 
Ze assisteerde hem in zijn bedrijven, deed veel 
liefdadigheidswerk, bezocht zieke werknemers, en 
ze stond aan het hoofd van een huishouden met tien 
kinderen. Met het nodige personeel erbij moet het huis 
soms net een bijenkorf zijn geweest.

EN   Aldegonda ‘Gonneke’ Hoeberechts was at least 
as busy as her husband Petrus Regout. She assisted 
him in his businesses, did a lot of charity, visited sick 
employees, and was in charge of a household with ten 
children. Together with the many staff members, it 
must have been like a beehive in the house.

WAAR BEN JIJ DRUK MEE?

BEZIGE BIJ

Ik moet
Ik moet nog
Ik moet nog zoveel doen
De hele dag gonst het Gonneke
doe je even dit en doe je even dat
kon ik maar zeggen Gonneke
die is het even zat



NL   Een sterrenbos is een bos met een stervormig padenpatroon. In de zeventiende 
en achttiende eeuw lieten rijke mensen een sterrenbos aanleggen voor de jacht. 
Vanuit het midden kon de jager in alle richtingen kijken. Hij hoefde de trekker maar 
over te halen als er een dier uit de struiken sprong. Meestal zat er een kuil in het 
midden van de paden, waar de jager zich in kon verstoppen. Misschien diende het 
sterrenbos van Vaeshartelt alleen voor de sier of om in te wandelen.

EN   A sterrenbos, literally star forest, is a forest with a star-shaped pattern of 
paths. In the seventeenth and eighteenth century, rich people laid out a star forest 
for hunting. From the center, the hunter could see in all directions. He only had to 
pull the trigger when an animal jumped out of the bushes. Usually there was a hole 
in the middle of the paths, where the hunter could hide. Maybe the star forest of 
Vaeshartelt was just for ornamental purposes or for taking a walk.

IN HET VIZIER

Als ik ‘s avonds laat het bos in ga
en op een donker kruispunt sta
stel ik mij soms de vraag:
jaag ik nu op de sterren
of zitten ze mij achterna?

ZIE JIJ HIER DIEREN VOORBIJ SCHIETEN?



HOOG IN DE BOL

Vijf kleine bollen 
liepen dwaas te dollen.
‘We klimmen naar de top’,
 zei Een. ‘Wie het eerste boven is, 
krijgt een schouderklop.’

‘Die ga ik vast winnen’, zei Twee.
‘Dan zou ik maar beginnen’, zei Drie.
En Vier was al halverwege de stam 
toen hij omlaag keek en BAM! 

Daar lagen ze dan, met zijn vieren op de grond.

‘Zo lukt het nooit’, zei wijze Vijf.
‘Nee’, zei Een.
‘Laat maar’, zei Twee.
‘Die boom is veel te hoog’, vond Drie.
En Vier schudde zijn kop.
‘Geef het nog niet op’, zei Vijf. ‘Want ik heb een idee.’

Zo kwam het dat de vijf kleine bollen op elkaars schouders
klommen, om en om, omhoog. Met zijn allen naar de top.
Alleen hadden ze allemaal last van een schouderklop.

NL   De sequoia wordt ook wel de mammoetboom genoemd. Hij kan drieduizend jaar oud worden en 
een hoogte van tachtig meter bereiken. Hij heeft twee superkrachten: een dikke, sponzige schors én 
sap waar geen hars in zit. Zo is hij goed beschermd tegen bosbranden. Die komen veel voor in Noord-
Amerika, waar de boom van oorsprong groeit.

EN   Sequoias are also called Mammoth Trees. They can live up to three thousand years and grow 
up to eighty meters (262 ft) high. Sequoias have two superpowers: a thick, spongy bark, and juice 
with no resin in it. These powers protect them against forest fires, which are very common in North 
America, where these trees originally grow.

WAT IS JOUW BIJNAAM?



NL   Vanwege het logo werd de kristal-, glas- en aardewerkfabriek van Petrus Regout 
ook wel Sphinx genoemd. Later werd dit de officiële naam van het bedrijf. Een sfinx is 
een mythisch wezen dat in verschillende culturen voorkomt. In het Oude Egypte had 
de sfinx een leeuwenlichaam en een mensenhoofd. Sommige farao’s lieten een sfinx 
voor hun piramide bouwen om vijanden af te schrikken.

EN   The crystal, glass and earthenware factory of Petrus Regout was also called 
Sphinx because of its logo. Later this became the official name of the company.
A sphinx is a mythical creature that appears in different cultures. In Ancient Egypt 
the sphinx had a lion’s body and a human head. Some pharaohs had a sphinx built in 
front of their pyramid to scare off enemies.

GOD OP AARDE

Dag en nacht houden wij de wacht
Over het paradijs van de heer
Dat straalt in zijn pracht
Dag en nacht houden wij de wacht
Niemand tornt aan onze kracht
Niemand tornt aan onze eer
Dag en nacht houden wij de wacht
Over het paradijs van de heer

VIND JIJ DE SFINXEN

VAN VAESHARTELT

ANGSTAANJAGEND?



NL   In de vijver stond vroeger een koepelvormig gebouw dat tegelijkertijd dienstdeed 
als badhuis en bibliotheek. Er waren ook twee grote waterpartijen: het Grand Canal en 
de Grande Cascade. Deze laatste was versierd met waterspuwende bloemen, leeuwen, 
hertenkoppen, en een plassende Petrus Regout.

EN   There used to be a dome-shaped building in the pond that simultaneously served 
as a bathhouse and a library. There were also two large ponds: the Grand Canal and 
the Grande Cascade. The latter was decorated with water-spouting flowers, lions, 
deer heads, and a puddling Petrus Regout.

VERZONKEN

Kom, laten we varen
ver verder varen vort
voorbij de fontein 
naar het eind van de wereld
waar de waterwezens zijn

Kom, laten we duiken
diep dieper duiken daar
liggen de schatten
uit verloren verhalen
te veel om te bevatten

WAT VOOR SCHAT

ZOU JIJ WILLEN VINDEN?



KAKADORIS

‘Adonisroosje, aronskelk,
lelietje-van-dalen,
waterscheerling, wonderboom,
verlichten al uw kwalen!’

[De kleine lettertjes] 
Laat je niet bedotten door hun lieflijke namen.
Want ook bloempjes onschuldig en klein 
kunnen in een hoge dosis
dodelijk zijn.

NL   Deze ‘geheime tuin’ ligt een beetje verscholen. Vroeger 
stonden hier planten en kruiden die gebruikt werden in de 
keuken of als basisingrediënt voor cosmetica en medicijnen. 
Sommige kruiden zijn giftig, maar in de juiste dosis kunnen ze 
genezend werken. Behalve kruiden staan er ook verschillende 
soorten bloemen, kweeperen, notenbomen, en taxushagen. 

EN   This ‘secret garden’ is a bit hidden. It used to contain herbs 
that were used in the kitchen, for cosmetics and medicines. 
Some herbs are poisonous, but at the right dose they can have 
healing properties. Besides herbs, all sorts of flowers, quince 
trees, walnut trees, and yew hedges grow there. 

ADEM DIEP IN DOOR JE NEUS.

WAT RUIK JE ALLEMAAL?



NL   Paddenstoelen hebben een duistere 
geschiedenis. Mensen vonden ze mysterieus.
Ze geloofden dat heksen er giftige drankjes van 
maakten en dat hun huisdieren, de padden, 
erop uitrustten. Veel paddenstoelen hebben 
nog altijd een griezelige naam, zoals duivelsei, 
doodstrompet of heksenboleet. Een cirkel van 
paddenstoelen die plots opduikt wordt een 
heksenkring genoemd: er zouden daar heksen 
hebben gedanst. 

EN   Mushrooms have a dark history. People 
found them mysterious, as they believed that 
witches turned mushrooms into poisonous 
potions and that their pets, the toads, rested on 
them. Many mushrooms still have creepy names, 
such as devil’s egg, death trumpet or witch 
bolete. A circle of mushrooms in the grass is 
called a fairy ring: it is said that fairies  
danced there.

HEKSENKRING

In de nacht werd gezongen. In de nacht klonk gelach.
Tien padden kropen uit de poel om te zien wie dat toch was.
Met poten vol modder slopen ze door het hoge gras. Er stonden 
daar tien stoelen, alsof de padden werden verwacht. 
De padden gingen zitten en keken hun bolle ogen uit.
Daar, bij de stenen, zagen ze heksen dansen en prutjes flansen 
in een ketel boven het vuur. Spreuken rolden over hun 
gevorkte tongen. De padden gluurden en tuurden 
tot in het late uur. Zo lang, dat ze aan de stoelen 
vastklonken en in de aarde wegzonken 
om nooit meer op te staan en
de poel weer in te gaan.

HOE DANST EEN HEKS

VOLGENS JOU?



NL   In het koetshuis bevonden zich oorspronkelijk de stallen voor de paarden 
en de koeien. Petrus Regout liet er op goedkeuring van paus Pius IX een 
huiskapel onderbrengen. Regout was erg pausgezind. Hij schonk een ruime 
hoeveelheid geweren aan de pauselijke gendarmerie, en bood Pius IX een 
veilig onderkomen op Vaeshartelt toen die werd bedreigd door de troepen 
van Garibaldi. Voor dit vriendelijke gebaar kreeg Regout een pauselijke 
onderscheiding.

EN   The coach house originally housed the stables for the horses and the cows. 
On the approval of Pope Pius IX, Petrus Regout had a house chapel built inside. 
Regout was very pope-minded. He donated a large amount of rifles to the papal 
gendarmerie, and offered Pius IX a safe haven at Vaeshartelt when he was 
threatened by Garibaldi’s troops. Regout was rewarded with a papal award for 
this kind gesture.

SCHIJNTJE

Bij mij ben je veilig
    schijnveilig
Ik bescherm je met mijn liefde
Mijn liefde is mijn wapen
Mijn wapen is heilig
     schijnheilig

VOOR WELKE DAAD VERDIEN 

JIJ EEN ONDERSCHEIDING?


