Familiewapen Langemeyer/Langemeijer.
(Doc: Vincent persoonlijk/Stamboom/familiewapen/Familiewapen-5 Langemeyer/Langemeijer.)

Inleiding
Deze notitie gaat over het ontwikkelen, aanschaffen en registreren van het familiewapen van de
familie Langemeyer/Langemeijer. De toelichting vindt plaats in de hoofdstukken: De aanloop (..), De
koe bij de horens (…), Organisatie (…), Aanzet, waarom een familiewapen? (…), Informatie `her en
der’ (..), Wat moet het wapen uitdrukken? (…), Deskundigen zijn belangrijk (…) en tot slot de Te
volgen route, Iedereen die wil mag meepraten. (…),

De aanloop.
De familie Langemeyer/Langemeijer kan terugkijken op een lange geschiedenis, vele verhalen zijn
bewaard gebleven. Die zijn de basis voor familie-onderzoek door diverse familieleden opgetekend,
los van elkaar. Het centrale punt is en blijft Mettingen met het Heimatmuseum en Internet die
contacten met onbekende familieleden mogelijk maakt. Het begin van het familie-onderzoek is
geboren. Verhalen worden geactualiseerd en soms opnieuw opgetekend. De behoefte aan een
gemeenschappelijk `familie-logo’ groeit en mondt uit in een project om een familiewapen te
ontwikkelen waar alle naamdragers zich in kunnen herkennen. Dat is de stand van zaken tot nu toe.

De koe bij de horens.
Met het project: Familiewapen Langemeyer/Langemeijer heb ik (Vincent) het voortouw genomen om
een familiewapen door deskundigen te laten ontwikkelen. De basis hiervoor is gelegd in de notitie
400 jaar Langemeyer/Langemeijer. Het wapen (logo) is bedoeld voor alle familieleden, daarom is
gezocht naar zoveel mogelijk draagvlak bij alle Langemeyer’s/Langemeijer’s waar ook ter wereld. Hoe
verenig je de Langemeyer’s/Langemeijer’s onder één noemer.

Organisatie
De samenwerking met `allen’ maakt een taakverdeling mogelijk dat bevordert de effectiviteit en het
draagvlak. De aandacht is gericht op het wapen en de brede acceptatie door de familieleden. Hoe ver
dient de samenwerking met de `anderen’ dan te gaan? Is de historische vereniging van Mettingen z’n
samenwerkingspartner? En het museum? En wie en wat nog meer?

1

Aanzet, waarom een familie wapen?
Anders gezegd: wat is de toegevoegde waarde van een familiewapen?
Wie zijn wortels niet kent kan niet tot volle ontplooiing komen. Dit gezegde bevat een grote kern van
waarheid. De aanzet van familiegevoel, waar kom ik vandaan en wat kan ik leren van mijn
voorvaderen is een van de pijlers waarop de eigen ontwikkeling gebouwd kan worden. Als je dat
mist, dan mis je een objectief voorbeeld dat je onbewust kan helpen bij je persoonlijke ontwikkeling.
Die kennis van de familie-waarden kan besloten liggen in een familie wapen, of een aanleiding om
deze daar te gaan zoeken. Een familiewapen heeft niets te maken met prestige of met macht. Het is
een symbool waarmee teruggegrepen kan worden op opgedane ervaringen binnen de familie uit het
verleden. Het is ook een symbool dat aangeeft dat je tot deze familie behoord, net zo als de shawl
van een sportclub.

Informatie her en der?
Familie-verhalen dragen bij aan de kennis over de familie, wat ging goed en wat ging minder. De
bronnen waarin deze zijn vastgelegd vind je in formele ambtelijke stukken, archieven van
rechtbankverslagen, kerkelijke registers, openbare publicaties/kranten etc. En natuurlijk de
familieverhalen –al of niet geromantiseerd-. Een voorbeeld hiervan is het verslag van de bruiloft, de
1e bruiloft (24-9-1773) van Anna Catherina Maria ten Brink (1754-1828) met Johann Gerhard
Langemeyer (29-5-1755 – 10-2-1784) en haar broer die schepen had die onder de vlag van de VOC
over de wereld voerden. En na het overlijden van haar eerste echtgenoot, de 2e bruiloft (14-5-1785)
in het zwart van Anna Catherina Maria ten Brink (1754-1828) met Johann Heinrich SchulteLaggenbeck (1762-1828) waarin op gelukzalige wijze beschreven wordt hoe gelukkig het koppel zich
voelt in de tuin onder de fruitbomen en alle gasten aangenaam met elkaar in gesprek komen.. Een
ander verhaal gaat over de perikelen rond het huwelijk van Christian Langemeyer (1797-1856) met
Maria Anna Carolina Brenninkmeyer (1806-1886), genegenheid voor elkaar en economische
(on)zekerheid kunnen elkaar versterken, of uitsluiten. Een ander voorbeeld is de beschrijving die Paul
Langemeyer (1871-1941) heeft gemaakt van zijn leven en gepubliceerd in een boekje `Wat ik van
mijn voorvaderen weet en voor mijn nakomelingen van belang zou kunnen zijn’. Als andere
openbare bron kunnen genoemd worden het boek `Mettingen im Wandel der Zeiten’, of `Die
Tüötten in ihrem Handel und Wandel’.
De nazaten van beide takken van de familie uit het 1e en 2e huwelijk verschillen van elkaar. Binnen de
`agrarische tak’ zijn medische beroepen dominant aanwezig, bij de `niet-agrarische tak’ is de handel
dominant. Dit is slechts een constatering en kan al of niet in het familiewapen worden verwerkt.
In het werkstukje ` 400 jaar Langemeyer/Langemeijer’ wordt aandacht besteed aan de `nietagrarische tak’, de handelskant door te verhalen over de oorsprong, te beginnen bij de familie
Schulte en vervolgens na de herberg `Zum Schwarzen Ross’ aan de `handels-tak’ in textiel en kleding,
waarbij de oprichting van Langemeyer-Stöcker prominent naar voren komt. Hiermee schaart
Langemeyer met compagnon Stöcker zich in de rijen van ondernemers die in de detailhandel1 hun
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24 winkels in luxe dameskleding en een groothandel in kleermakersfournituren.
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brood verdienen en liften mee op de trend van de opkomst van winkels en warenhuizen. Na de
beëindiging van deze firma –wegens gebrek aan innovatie- treedt diversificatie bij de beroepskeuze
meer op de voorgrond, Langemeijer’s gaan andere beroepen kiezen. Deze ontwikkeling is mede het
gevolg van de toegenomen mogelijkheid om na de oorlog te gaan studeren en daardoor een eigen
carrière-pad te kiezen.

Wat moet het wapen uitdrukken?
Tijdens de speurtocht naar een familiewapen kunnen verschillende vragen ontstaan: wat is de
betekenis? Hoe is men hier in het verleden toe gekomen en wat zijn de overwegingen nu anno 2021?
Vroeger is er geen registratie bijgehouden om een familiewapen te ontwikkelen, daarom nu een
poging. Er zijn verschillende motieven die gebruikt kunnen worden, daarom iets over motieven die
vaak gebruikt worden. Zo zijn er sprekende wapens, beroepswapens en streekwapens.
•
•

•

Sprekende wapens: hier is de familienaam in verwerkt. Bijvoorbeeld: in het familiewapen van
‘Van den Bosch’ zijn bomen verwerkt en in die van ‘De Knijf’ zijn messen verwerkt.
Beroepswapens: Hierin wordt door middel van een of meer figuren het beroep uitgebeeld
van diegene die het wapen in gebruik nam. Voorbeelden hiervan zijn een vijzel voor een
apotheker of een anker voor een schipper.
Streekwapens: Deze wapens bevatten streekgebonden kenmerken. Heel bekend is
bijvoorbeeld de halve adelaar in Friese wapens.

In welke groep zou het wapen van de familie Langemeyer/Langemeijer vallen?
Als wij willen leren van wat onze voorvaderen hebben gedaan dan komt een streekwapen het meest
hiervoor in aanmerking, daar liggen de wortels van de familie. De streek waar de familieleden
vandaan kwamen, de Tjüötten, heeft de familieleden onderling gekenmerkt, maar ook de banden
tussen de diverse familie-groepen2 in hun streven naar een aangenaam bestaan, dat kan zijn in
Duitsland, Nederland, Brazilië, canada, Amerika of Indonesië. De onderling verbondenheid in
voorspoed en bij tegenwind is een kenmerk dat in het verre verleden en ook nog recent na de
periode 1940-1945 is terug te vinden.
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De Tjüötten-club in Amsterdam, ook wel `T.C’ genoemd. De club is ontstaan door initiatief van Joseph Schulte
en Ignatz Langemeyer. Op 25 maart het oriënterende overleg in Café Parkzicht men wilde iets duurzaams, niet
alleen een praatclub, 1 april is de datum van oprichting. Plaats van handeling: het Poolsche Koffiehuis in de
Kalverstraat. Joseph Schulte wordt President, Joseph Brenninkmeyer werd secretaris (omdat hij afwezig was)
en Jos Stöcker werd penningmeester (omdat hij de jongste was). De overige leden waren de heren: Joseph
Schulte, Ignatz Langemeyer,Gerhard Langemeyer, André Langemeyer, Eduard Schulte, Clemens Schulte en
Joseph Schulte. De activiteiten bestonden uit: gesprekken met elkaar, kegelen en een jaarlijks uitstapje met de
partners er bij. Dus een sociale gezelligheid club een soort sociëteit.
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Deskundigen zijn belangrijk
De deskundigen zijn te vinden bij:
•
•
•
•

Herr Richard Rickelmann (Kall)
College Heraldiek.
Heimat museum Mettingen
En bij alle familieleden, waar ook ter wereld
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Vorstand
Der Vorstand des Heimatvereins Mettingen e.V.
Geschäftsführender Vorstand:

Vorsitzender:
Manfred Aßmann, Wieher Eschweg 31, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-1609, E-Mail: manfred.assmann(at)osnanet.de

Stellv. Vorsitzender:
Heinrich Wiemers, Bergstr. 17, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-4106, Email: he.wie(at)dg-email.de

Kassiererin:
Ilona Wesselmann, Wieher Kirchweg 26, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-2139, Email: ilona.wesselmann(at)osnanet.de

Stellv. Kassiererin:
Martina Stockmann, Schwarze Straße 96, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-2326, Email: martina_stockmann(at)gmx.de

Schriftführerin:
Christine Meyer zu Allendorf, Bachstraße 112, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-1715, Email: christine(at)meyerzuallendorf.de

Beisitzer/-in
Martina Graß, Wieher Eschweg 45, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-3872, E-Mail: upberge45(at)osnanet.de
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Bernward Bosse, Waldenburgerstraße 27
Telefon: 05452-3968, E-Mail: mb.bosse(at)mettingen.eu

Peter Teeken, Köllesch 2, 49497 Mettingen
Telefon: 05452-3957, E-Mail: peterteeken(at)gmx.de

Te volgen route. (Iedereen die wil mag meepraten.)
•
•
•
•
•
•
•

Afstemmen en bijschaven van dit verhaal (verwijderen en aanvullen)
Een eerste schets van een familiewapen.
Wijzigingen naar aanleiding van suggesties.
Meer concreet, tweede schets van het familiewapen.
Nadere suggesties en verwerking van de laatste wijzigingen.
Definitief voorstel voor het familiewapen.
Registratie van het wapen.

Het familiewapen is bedoeld voor allen, het staat elke Langemeyer/Langemeijer vrij om het
familiewapen te gebruiken.
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