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krnamen om gras te maaien en
naar huis t eruggingen.

na afl-oop van het selzoen veêr

Voor zijn lezing had de ileer Kníppenberg tuee gïoepen
Teuten gekozen; de groep, die vanuit Mettingen in 

"destfalennaar Nederland kwam met textigluarên en de groeprdie vanuit
Luiksgestel naar o.a.lenenarken trok on daar hun koperwaïen
te verhandel en.

l^lestfaf en had, evenals Brabant, veel geleden van oorlog
en plunderingl de nensen waren eï aïm in het begin van d.e

vorige eeuw; daarbij kon op de boerderijen volgens gebruik
alleen d^e oud.ste zoon opvolger worden.Zodoende tlokken velen
van arrnoede eï cp uit om weïk te zoeken. Van Mettingen konen
o.a.de families C & A Brenninkroe i i er , VrDom & lreesrnannt
Voss, Lampe, ?eek & KloPPenburg.

le teuten had.d.en altljd de bekende grote Dui.tse pijp bli
zich en dikke wollen sokken; ze verkochten deze en omdat de

betangstelling e"voor groter werd-, brachten ze een volgende
keer meer van die artikelen mee.L{ettingen heeft zijn bekend-
heid aan de teuten te danken; ze waren vriigevig en stonden
van hun'winsten steeds af voor goede doeleinden.

Ze trokken in het begin langs de boerderiiên, waar verder
geen kooplui kwanenrlater hadden ze in de steden opslagplaat-
sen, i^raaruit de winkels van V & D, C & !- enz'ziin voortgeko-
men, Ze besteedden veel zorg aan de kwalitelt van hun arti-
kelen en gaven garantie door er een of ander nerk op te zet-
ten van eerste, tweede of derde kwaliteit. Ni ltegenstaande
ze ook in l{ettingen a}s Kathofieken werden vervolgd, bleven
ze trouw aan hun geloof. Een van de leden va.n de i:"railie
Dreesnann was pastoor en cleed in het geheim dienst op de

boerderijen van l,'iettingen en omgeving' Als Ká-tholieken
werden ze ultgesloten, evenal-s in ltrederlanCr van het be-
kleden van verschillend.e ambten en aodot nde hebben ze
zich op de handet gelrorpen. In l\{ettlngen staat o.a.nog de

boerderij van de Srenninkmeiiers en en heeft er ook een
klein Teutenrluseum. Het boek van llalter Breedveld- rt De

Meijers" gaat over deze íamilies. Ook de schareslijpers' die
vroeger langs de dorpen trokkênr kwamen uit Duitsland.
tlegeI]3g}l1!-g- j-qÉSl.:- fn l,omne] (netgië, kort bÍj de srens) is
óveneens een Teutenmuseum. Door hun handel kwanen de Teuten
er goed bij te zítten. De kerken van o.a.3êrgeijk, Sersel en
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gen staat, een stuk antiek speelgoed en een stuk fantasie
áat ne d.oet d.enken aan de naieve ingenleurskunst van Panama-

renko .
Er 1s een barometer en een hygrometer en een electrische

motor, r'Lfotor eleganteatr en - zoals gezegd - ze lopen a11en'
OpnieuÍt vraag ik aan Gerárd- van l,ankveld' of hi'i iets ÍtiI

velk;pen, maar hii L'list op ziin "non venale" dat niet te
koop ietekenl,i d-eze werken spelen een te grote rol ln ziin
perËoonlijke ontwi-kke1lng dan d-at hi' j hen in vreernd'e handen
-zou 

kunnen zien overgaan.Itij wi1 wel iets xaaken in opdracht'
Toen ik deze werken een hal-f iaar Seleden onder ogen

kreeg, heb ik, hoer*eJ- enthousiast, bewust geen bericht, ar-
tikei of foto ervan naar buiten gebracht. Niet uj't piëteit
ten opzichte van kwetsbare kunst rrnaar uit huiver voor zoiets
als de iatterii van het publieke UtiU"t'*".ron 

Frenken."

!EP!{LB@.- CiË; 50 personen '.raren áánwezig, t :en de voorzi-tter de

vergadering opende met een welkcnstwoord tot de aan ezigen'
Hij wenste aflen bij de eerste vergadering van dit iaaÏ lo8 ,
eei gelukkig en voorspoedig 197) toe, ook nanens Princ.l
carnával 1911' clnrist den uurste (= crrrist van schÍjndel 'on-
ze Íoorzítter)' Etgenlijk had hii neer belangstelling ver-
lnachtr mogelijk dat een zekere Sarend Servet een aantal men-

sen aan de tefevisie heeft Sebonden.
Vervolgens verr,relkomde hii de spreker van deze avons rDrs'

l.d. KnippenÍerg, die een lezing met diars zou houden overrrDê
l,uiksges t el-" e en andere Teutenrr.

l,/a.t de n,ran rrTeuten"betekcnt, aldris c.e sprekc::' ls nog
steeds niet duideiijk. \-eel is eï oÍlr ge;'chr:ver' lii"';, ;ls-
ook inl/'estfalcn, men is het er echtcr niet ovcr eens' De

bond, riaarin ze verenigd '^'aren, heette t'societas Teutonicart'
Het varen marskraners, die langs de boeïderíien van de afge-
legen dorpen trokken en daar hun waren verhandelden; ze had-
den ook gereedschappen bij zich voor het repareren van b.v'
ketels (ketellappers). lepels en andere d.ingen, die in het
huishouden werden gebruikt 'fot de Teuten zou men ook kunnen rekenen de zgn.Hanneke-
naaiêrs, die j-n de zomer vanuit het buitenland naar Holland
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Luiksgestel zijn opvailenci rijk aan bezittingenrdie vermoede_lijk afkomstig zijn van schenkingen van de Tàuten. Het gildevan Eersel bezit nog een schild met de afbeeLding erop vaneen haarteut.De feden van de Compagnie der haarteuten iebbenin 1870 in nerrsel een fonds gesticht vccr de_bouw van eennieuwe kerk.

In Luiksgestel vindt nen in de kêrk een mooie koperenkroon van 17eO-1790, afkomstig van de Teuten, evenafs eennooi l,{ariabeeld. In d"e kapel van het H.Kruis aldaar is eenschilderij aanwezig, vermoedefijk door de Teuten geschonken,daarpaast, wat rnerkwaardig is in deze stïeken, een beeld vanSt.Nicolaas, de patroon van de reizigers en trekkers, il,lenheeft eï de Hongarijsche Dljk, r^rent ook naar Hongaríje trck_ken de Teuten, vooral de haaïteuten, Veïder draagt eán wittemolen, gebouwd door de rtred.uvre van een Teut, nog steeds de
naam vatr 'rDe Deenr'. llolenaaïs behoorden in die tijcl tot devoorname peïsonen in de dorpen.In de niêuwe wijken vindt merrdc Deense straat, d.e Koperteutenstraat enz. Ook staat er eenbeeldje van een Teutrgehutd in leoren pak met stok in de handen behangen riet koperen potten un parn"r, 

".rr.Uit Lun tolaal vet'arrrdc streek lrokken C.e nerrserr r.andaar I

- aI meal dan 200 jaar geleden met hu_n kolerel sp:rJ l:rr ;._;. _Jhet Noorden on ze d.aar te ve?kopen, Reeds i,oor lAZl ,ài"" "" 
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it-i Denenarken. l)e ad-viseurs van de konlng van Denenarken wa_:i:n NeLlerland-s e kcpert euten.
fn het caf6 '!le Drie Lindenrr bij rie kerk v:n t,uiksges.Lel

vcrden de afspraken genaakt;net goed. verdiend geld kwaÁen deTeuten terug en nieuT,re leerjongens rverden aangenonen, dj-ehet vak en de taal moesten lerón. fn het dorp zijn nog veï_schillcnde huiÍèn, die aan Teuten hebben tóebehoord; dezevorden nu zoveel- mogelijk gerestauïeerd; ook een oud cafó iseen Teutenhllis.

. _. f.... 
k.on.ttgg!q! il_ 
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e.l_egqtk e4. l n een ktein dorp bi j I1êns_burg 1s nog een kopermolenrwaar de koperteuten in aiónst wa-ï'en en waar alle koperen voorueïpen werden gemaakti in lZgB-r,.as hij _nog volop 1n werking. Dc hier gorloaktu p"oáu"to. ,1,z e:; .zeld"zzanl en zeer gezoc} t.

In 1627 kliegen de konerteuten het alli:enrecht oln langs debce"deïijon kopêrkrerk te verkopen, niet r:chter in de stËd_en.Ïan.-rit Flensburg tïokken de llerLtcr n::ar- |et .r.:Jj.dên, o.a.


