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Levende geheimtalen: De Teuten 

 

Een teut was een rondreizende handelaar of ambachtsman die vanuit zijn thuisbasis in Westfalen of 

de Kempen met zijn koopwaar op de rug naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of zelfs 

Denemarken trok. De teuten vertrokken in de lente naar andere streken om daar rond te venten of er 

een winkel open te houden. In de winter keerden ze terug om hun tijd thuis door te brengen. 

Vergelijkbare handelaars worden in Duitsland (Westfalen) Tödden genoemd en in Scandinavië Taters. 

In Noord-Nederland kent men ook de Rusluie uit Vriezenveen. Teuten onderscheidden zich van 

gewone marskramers door een strakke organisatiegraad in compagnieën met kenmerken van 

een gilde. 

 

In een vak, ruwweg begrensd door de lijnen Weert, Stramproy, Klein Breughel (Petit-Brogel) , Lommel, 

Hamont, Budel, Meijel, Roggel, Weert hebben de Tuiten of Teuten gewoond. Jan Frans Willems vestigde er 

in ’s Belgisch Museum  van 1838 al de aandacht op.  

Johan Winkler schrijft er over in z’n Algemeen Nederduitsch en Fries Dialecticon (Den Haag 1874). Hij 

verdeelt het Limburgse “Roodwaalsch” in twee tongvallen, nl in roodwaalsch vab beoosten de Maas  en 

van bewesten de Maas. Dat van beoosten de Maas is dat van Breyel, en enkele andere plaatsen. Bewesten 

de Maas zou dan het hierboven genoermde gebied zijn.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westfalen_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempen_(gebied)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westfalen_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scandinavi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusluie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vriezenveen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marskramer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_(beroepsgroep)


Julias Labbé, die in het Limburgs Jaarboek (1892-1893) het Zuid Kempische Bargoensch van H. Truijen 

behandelt, en een parabel geeft van het Noord-Kempische, naar Willems genoemd artikel  zegt:  een 

handels bargoensch sprekende  heb ik getracht “tusschen” te krijgen. Hij weigerde me vlakaf een 

Bargoensch interview. “U zoudt wel kunnen denken dat ik met dieven omgegaan ben”,  luidde zijn 

antwoord.  

 

 
 



 

 

 

 



 
Café Schepens (biej Sjeep), waar de laatste teut van Tungelroy woonde. 


