Verhaal van tante Mies (Maria Alida ten Brink) over Emilia Weller

Tijdens onze verloving brachten Nettie en ik (Gerard Langemeijer, 1920) een bezoek aan
Oom Silf (Silverius Leo) en tante Mies in de van Breestraat in Amsterdam. Tante Lies
vertelde dat grootmoeder Langemeyer (Emilia Weller) een stil en erg teruggetrokken
vrouw was. Zij was rijk doch beslist niet op de voorgrond tredend. Als ze ging biechten
zweeg ze de dag ervoor en ging dan om 6 uur ‘s morgens per paard en wagen naar kerk.
Na het biechten ging ze direct te communie. Ze was scrupuleus mede doordat er toen
over de hel gepreekt werd.
Na de mis ging ze dan weer naar een oude naaister en zei verder die dag ook niet veel
meer. Thuis bad ze iedere dag de rozenkrans en deed dat met het gezicht gericht naar
de kerk.
Later verhuisde zij naar Neuenkirchen en woonde in bij haar dochter Agatha Heuer en
had daar een eigen kamer. Mijn vader ging haar daar enige maken per jaar bezoeken.
Ik herinner mij dat toen ik daar een half jaar was in 1938 om de Duitse taal te leren men
nog steeds sprak van Groszmutters Zimmer.
-------Nu ik er over nadenk valt het mij op dat mijn vader eigenlijk nooit iets over haar verteld
heeft. Een gemakkelijk leven zal zij ook niet gehad hebben, want haar man Martin ging
reeds op jeugdige leeftijd naar Amsterdam en haar kinderen Gerhard, Ignatz en
Clemens gingen eveneens op jonge leeftijd naar Amsterdam. Haar zoon Carl werd witte
pater en werkte heel zijn leven in Afrika.
Haar dochter Johanna ging in een orde die zeer streng was en niet uit het klooster
mocht. Een andere dochter Maria getrouwd met Carl Max Schulte woonde in
Leeuwarden. In 1878 werd een van haar kinderen na een nooddoop dood geboren. 11
Jan. 1881 werd een dochter Paula Anna geboren die dat zelfde jaar op 30 Jan. stierf.
Tenslotte vertrok haar jongste dochter Agatha naar Neuenkirchen. Zij is dus altijd vrij
eenzaam geweest.

Haar man Martin stierf 13 Juni 1890 geheel onverwachts. Hij was buiten en rookte zijn
lange Duitse pijp en viel ineens ter aarde ten gevolge van een hartaanval.

