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O-UMLAUT 
Stamboom van de familie Löring 
Samengesteld t.g.v. de tachtigste verjaardag 
van Johannes Wilhelmus Löring 
Helmond, 30 december 1993 
 
Bijlage 1  
Bevat aanvullende informatie, afgelopen jaren 
beschikbaar gekomen m.b.t. de woon en 
werklocatie van H.B. Loring aan de 
Helmondscheweg / Mierloseweg te Mierlo-
Hout, Helmond  
 
 
Samengesteld door: 
J.H.W. Löring 
Janssensstraat 1 
5735 AC Aarle-Rixtel 
Telefoon  0492-382079 
E-mail: HarrieLoring@onsmail.nl 
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Inleiding  
In december 1993 werd onder de titel O-
Umlaut een boekje uitgegeven waarin de 
geschiedenis van de familie Löring is 
vastgelegd. Hierin is die informatie 
opgenomen welke bekend was. De tijd staat 
(gelukkig) niet stil, daarom is er aanvullende 
informatie beschikbaar waarin wellicht 
meerdere leden van de familie Löring in 
geïnteresseerd zijn. In deze “bijlage” op de 
eerder genoemde uitgave wordt specifiek het 
woonhuis en werkplaats te Mierlo-Hout in de 
periode 1915-1930 beschreven. 
 
Hendrikus Bernardus Löring 
Op 12 mei 1880 doet Johann Bernard Löring 
bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van 
de gemeente Lonneker aangifte van de 
geboorte van een zoon die de voornamen 
Hendrikus Bernardus krijgt. Lonneker, toen 
een zelfstandige agrarische gemeente onder de 
rook van Enschede, werd in 1934 geannexeerd 
door deze grote stad. Hendrikus groeide op in 
Lonneker en Enschede. 
Hendrikus werd smid van beroep en ging 
werken bij de Koninklijke Machinefabriek 
Gebr. Stork & Co, te Hengelo. Dit bedrijf, dat 
in 1868 een nieuwe machinefabriek bouwde in 
Hengelo, maakte in de beginjaren moeilijke 
tijden door. Reparatiewerk krijgt men wel 
maar een nieuwe stoommachine durft men 
aanvankelijk niet van dit bedrijf te kopen. 
Spoedig wordt echter die schroom 
overwonnen, zodat in 1873 de honderdste 
stoommachine wordt geleverd. Rond 1900 
gaat het goed met Stork, men bouwt veel 
nieuwe machines. De 2000e ketel en de 3000e 
machine worden in 1912 afgeleverd. 
 
Helmond. 
Op 8 juni 1906 wordt Hendrikus Löring, oud 
26 jaar en van beroep “Chef Machinist”, 
ingeschreven in het bevolkingsregister van 
Helmond. Hij gaat in pension en woonde een 
periode midden in het centrum van Helmond, 
op de hoek Veestraat / Kamstraat. 
Volgens mondelinge overlevering werd hij als 
monteur door de firma Stork uitgezonden naar 
Carp, destijds een grote textiel-fabriek. Later 

wordt hem door deze firma een vaste baan 
aangeboden. Hij maakt hier carrière. Gestart 
als “machinist” wordt hij spoedig 
aangesproken als “chef machinist”, waarna hij 
wordt betiteld als “baas van de 
machinefabriek” waar hij leiding geeft aan 
zo’n 60 medewerkers in o.a. een draaierij en 
frezerij.    
 
Ook onderhoudt hij contacten met vestigingen 
in de dorpen, waaronder Deurne en Gemert. 
Wanneer hier technische problemen optreden 
komt hij deze mee oplossen. 
Zo’n twee jaar na zijn verhuizing vanuit 
Overijssel naar Brabant treedt hij op zijn 
verjaardag, 12 mei 1908, in het huwelijk met 
Johanna Donata Spierings, geboren te Uden op 
10 juni 1887. Het jonge echtpaar gaat wonen 
in Helmond, wijk L, Het Haagje, nu bekend 
als Mierloseweg. Volgens het 
bevolkingsregister, dagtekening 1 januari 
1913, woonden zij in Haagje L 197. 
 
Naar Mierlo-Hout. 
Op 30 oktober 1915 wordt door Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente Mierlo, 
onder nummer 73, vergunning verleend aan 
H.B. Löring te Helmond voor de bouw van 
een woonhuis. 
 
De grond 
Twee weken eerder, op 16 oktober, passeert 
voor notaris Johannes Franciscus van Alphen 
te  Helmond de acte waarbij Hendrikus Löring 
eigenaar wordt van een een perceel bouwland 
(landbouwgrond) in Mierlo-Hout, kadastraal 
bekend onder Sectie A, no.1841. Hij koopt het 
perceel van de Stichting “Het Apostelhuis”, 
gevestigd te Mierlo. Via een onderhandse acte 
heeft het bestuur van deze stichting de heer 
Joshephus Hendrik Gooris, koopman, 
gemachtigd om te stichting te 
vertegenwoordigen. 
Hendrikus Löring koopt een perceel dat in het 
noordoosten is “afgepaald” van de rest van 
perceel A 1841. Verder wordt het begrensd 
door de percelen A 1839 en A1840, eigendom 
van Petrus Hendrikus Strijbosch, bankwerker, 
en de trambaan.  
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Tekening van de voorgevel van het huis te 
Mierlo-Hout 
 

 
 
Plattegrond van het huis te Mierlo-Hout 
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Het perceel is 8 meter breed is en 60 meter 
diep, totaal vier aren tachtig centiaren. Hij 
betaalt hiervoor aan de stichting het bedrag 
van driehonderd twaalf gulden.  
 
Uit de koopakte blijkt dat het bestuur van de 
Stichting Apostelhuis vooral de afscheiding 
van het perceel aan de achterzijde belangrijk 
vindt. Notarieel wordt dan ook vastgelegd dat: 
 
“kooper en ten zijnen kosten zal moeten 
daargesteld eene afrastering van palen ter 
hoogte van minstens een Meter welke palen op 
een afstand van hoogstens drie Meter van elk 
ander moet worden geplaatst en aan elkander 
moeten worden verbonden met drie rijen 
prikkeldraad, respectievelijk een Meter, zestig 
centimeter en dertig centimeter eveneens door 
en ten koste des koopers moet worden geplant 
eenen doornenheggen en dat eenen eventueel 
door den kooper aan de Zuidzijde van het bij 
deze verkochte te planten hegge door hem kan 
worden gepland op de scheiding, doch 
zoodanig dat zulks geen hinder toebrengt bij 
eventueel bouwen op het perceel grenzende 
aan de Zuidzijde van het bij deze verkochte, in 
welk geval bedoelde hegge terstond door den 
eigenaar van het bij deze verkochte moet 
worden opgeruimd. In ieder geval is deze 
hegge gemeenschappelijk.”  
 
Het betreffende perceel staat in 1832 
geregistreerd onder kadastraal nummer sectie 
A, nr. 113. In 1841 wijzigt dit in Sectie A, nr. 
259. Dit nummer draagt het perceel in  1908 
ook. In de jaren hierna wordt het perceel 
gesplitst in meerdere kleinere percelen die de 
perceelnummers 1835 t.m.1846 krijgen 
toegewezen. 
 
De genoemde Petrus Hendrikus Strijbosch was 
eigenaar en bewoner van het ten oosten van 
het perceel gelegen huis, waar later o.a.  
schoenmaker Giesbers en de familie Kastelijns 
woonden. Het bouwblok waar o.a. de familie 
Verhappen woonde aan de andere zijde van 
het perceel langs “de Mierlosche Dijk” stond 
er blijkbaar nog niet. 
 

Bouwvergunning 
De tekening van de woning is gemaakt door P. 
Janssen, die de tekening ondertekent als 
“metselaar te Mierlo-Hout”. Hij is later dat 
jaar ook de bouwer.  
Wat opvalt, is dat tekening en uiteindelijk 
resultaat sterk van elkaar afwijken. Op de 
tekening staat als het ware het spiegelbeeld 
van het gebouwde huis; de voordeur staat 
rechts van de woonkamer getekend, ook de 
uitgebouwde keuken en berging liggen ten 
opzichte van de bouw precies andersom. Ook 
het interieur is anders ingedeeld: de trap naar 
de eerste verdieping staat tussen de voor- en 
achterkamer ingetekend, terwijl deze in 
werkelijkheid tegen de zijgevel was geplaatst. 
De opkamer en kelder worden ook precies aan 
de andere kant van het huis gebouwd. De 
oppervlakte van de hoofdbouw is 7 bij 9 
meter; de uitbouw 3,2 meter breed en * 6 
meter lang. 
Uitgaande van een perceelbreedte van 8 meter 
blijft er dus nog slechts 1 meter over voor een 
pad om achter de woning te komen. 
 
De vergunningsaanvraag wordt gedaan 
middels een “persoonlijke” brief: 
“Aan burgemeester en wethouders der 
Gemeente Mierlo. 
Geef met verschuldigen eerbied te kennen 
ondergeteekende H.B. Löring te Helmond dat 
hij voornemens is te bouwen een woonhuis met 
voorkamer, gang, woonkamer, kelder, 
slaapkamer, bijkeuken en bergplaats volgens 
bijgaande tekeningen. 
Redene waarom mij verzoekt te mogen bouwen 
3 a 4 meter van de aan te geven rooilijn om 
als dan aan de voorzijde een tuintje te mogen 
maken afgesloten met een houten ofwel ijzeren 
hekje ter hoogte van ongeveer een meter op 
een perceel kadastraal bekend Sectie A No 
1841. 
Redene waarom ik mij met de meeste eerbied 
tot Uw Ed. Achtbaren wend om van gevraagde 
rooilijn vergunning te krijgen. 
Hopende dat deze regelen door Uw Edelen in 
acht genomen worden 
H.B. Löring, Helmond” 
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Start van De Werkplaats, 1928
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De bouw 
In het najaar van 1915 start aannemer Janssen 
sr. met de bouw. Op 13 april 1916 wordt de 
familie Löring uitgeschreven uit het 
bevolkingsregister van de Gemeente 
Helmond wegens vertrek naar de gemeente 
Mierlo. Het pand is dan echter slechts 
gedeeltelijk afgewerkt, de rest wordt in eigen 
beheer uitgevoerd. Vader Johann Bernard 
Löring, timmerman van beroep komt 
meerdere malen, over uit zijn woonplaats 
Enschede om hier in Mierlo-Hout zijn 
steentje bij te dragen aan de afwerking van 
het woonhuis. 
 
Machinefabriek. 
Na een carrière van 22 jaren bij de firma Carp 
begint Hendrikus Löring voor zichzelf. 
Achter zijn woning start hij in1928 een 
machinefabriek annex reparatiebedrijf.  
 
In die periode gaat het slecht met de firma 
Carp, zijn werkgever. Er is teveel overhead en 
er zijn teveel verschillende afdelingen. Het 
bedrijf heeft alles in eigen beheer; er is een 
roodververij, maar ook een klossendraaierij, 
de machines voor o.a. de spinnerij worden in 
huis gebouwd. Om alles in eigen hand kunnen 
houden hebben zij naast textielarbeider vele 
metselaars, schilders, draaiers en frezers e.a. 
in vaste dienst. 
 
Vergunningen 
Op 18 april 1928 vraagt Hendrikus Bernardus 
Löring vergunning aan voor “het oprichten 
eener smederij” op het perceel dat wordt 
omschreven als: “Gelegen te Mierlo, 
Mierloschedijk, Gem. Mierlo, kadastraal A 
1841”. 
Op 3 mei wordt per “Openbare kennisgeving” 
aangekondigd dat de aanvraag ter inzage is 
gelegd, “een verzoek met bijlagen van 
Hendrikus Bernardus Löring tot het oprichten 
van een smederij” en dat op donderdag 17 
mei, des morgens om 10 uur een hoorzitting 
wordt belegd waar gelegenheid wordt 
geboden tot het indienen van bezwaren tegen 
dit verzoek.  
 

Uit het Proces-verbaal, opgemaakt van deze 
zitting door A.A.P. van Wijk, wethouder der 
gemeente Mierlo, blijkt dat er voor deze zaak 
niemand verscheen. Op 31 mei wordt de 
vergunning verleent in vergadering no. 25 
H2, brief no. 26 H 2 met de beperking dat 
deze dien in werking te zijn gebracht voor 1 
september 1928. 
 
Tevens wordt op 18 april een 
Hinderwetvergunning aangevraagd. Hierin 
wordt de volgende belendingen benoemd: 
• Noord: bouwgrond P. Strijbosch 
• Oost: H.B. Löring 
• Zuid: bouwgrond v.d. Loveren 
• West: bouwgrond v.d. Meulen-Ansems 
 
In de aanvraag vinden we een aantal 
interessante gegevens: 
• De lengte van de smederij bedraagt op de 

begane grond 12,56 meter, de breedte is 
6,56 meter en de hoogte 3,80 meter 

• In het lokaal zullen 4 mannen te werk 
worden gesteld 

• Het aantal ramen bedraagt 12 met een 
gezamenlijk oppervlakte van 14 M2. 

• Aard van kunstmatige verlichting: 
elektrisch 

• “Versche lucht” wordt aangevoerd 
middels klepramen met tochtschermen 

• In het gebouw komt een houten trap van 
85 cm breed, voor 1 persoon bestemd, 
ingesloten door een schotwand 

• Het lokaal kan verlaten worden door naar 
buiten draaiende deuren 

• Kleedkamers en schaflokalen bevinden 
zich in het bestaand woonhuis, voor de 
“waschgelegenheden”  wordt hier ook 
naar verwezen 

• De inrichting is bedoeld voor het 
verrichten, vervaardigen en verzamelen 
van “smidswerken” 

• Als beweegkracht zal worden aangewend 
een benzine motor van 3,5 
paardenkrachten. 

 
Op 31 mei wordt de vergunning verleend. 
 



 

  3



 

  2

Bouwtekening. 
Het gebouw krijgt de typische kenmerken die 
van vooroorlogse fabriekpanden 
karakteristiek zijn: kleine boogramen en twee 
verdiepingen. Een dubbele deur, met links en 
rechts een stalen boograam in de voorgevel 
geeft toegang tot de werkplaats. De 
bouwtekening geeft een goed beeld van 
datgene wat wordt opgericht. De smederij 
krijgt een betonnen vloer en de zolder komt te 
liggen op een hoogte van 3,80 meter, 
toegankelijk gemaakt door een houten trap. 
Het dak wordt uitgevoerd met een franse 
kapconstructie. Een dubbele deur, centraal 
gelegen aan de voorzijde geeft toegang. 
Van voor naar achter loopt door de smederij 
een centrale aandrijfas waarop 2 draaibanken, 
2 boormachines en een slijpmolen door 
middel van aandrijfriemen worden gekoppeld. 
Rechts achter in de werkplaats wordt de 
benzinemotor geplaatst. 
 
De smederij, gesitueerd pal achter het 
woonhuis en alleen toegankelijk via een 
smalle gang. De bouw wordt uitgevoerd door 
aannemersbedrijf Fa. Piet en Marinus 
Verhoeven uit Mierlo-Hout. 
In enkele maanden tijd is de zaak voor elkaar. 
In de Zuid Willemsvaart van 8 september 
1928  meldt:  
 
“Handelsregister kamer van koophandel en 
fabrieken in oostelijk Noord-Brabant te 
Eindhoven, gedurende de week van 26 aug tot 
2 sept. 1928: Nieuwe inschrijvingen: 
Doss 5997, H.B. Löring, Mierlo-Hout, M 55, 
machine Reparatiefabriek. Eig. H.B. Löring, 
Mierlo-Hout.” 
 
Machineplaatjes die men laat maken voeren 
o.a. de namen: “Machinefabriek H.B. Löring 
Mierlo-Hout” en “Machinefabriek H.B. 
Löring & Zn. Helmond” 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding. 
Op 7 november 1928 wordt een aanvraag 
ingediend voor een vergunning voor: 
• 1: het oprichten van een motorplaats aan 

de bestaande smederij.  
• 2: vervangen van een 3PK benzine motor 

door 5 PK benzinemotor 
De motorplaats komt op de begane grond, 
wordt 2 meter lang, 1,5 meter breed en 2 
meter hoog, en wordt volgens een 
onduidelijke tekening aan de zijkant, 
achteraan rechts geplaatst. 
 
Op 14 november 1928 wordt bekend gemaakt 
dat door H.B. Löring, reparateur te Mierlo, 
perceel Mierloschedijk, Wijk M, nr. 55 het 
uitbreiden zijner smederij door vervanging 
van een 5 PK motor op het perceel sectie A 
1962. 
De procedure tot het indienen van 
bezwaarschriften wordt bekend gemaakt aan:  
• M.J.A. v.d. Meulen, Helmond Kerkstraat 

16 
• M.A.F.U. v.d. Looveren te Helmond 
• F.H. Strijbosch te Mierlo 
• Tramwegmij. de Meijerij te Eindhoven 
• H. van de Sanden Mierlo 
• Joh  Swinkels 
• Wed Th. van Heugten te Mierlo 
 
Ook nu verschijnt er niemand op de 
hoorzitting belegd door J.C.J. Verheugt, 
burgemeester op 28 november om 10 uur. 
Op 12 december wordt dan ook de 
vergunning verleend, deze dient op 1 februari 
1929 te zijn voltooid. 
 
Medewerkers 
De eerste medewerkers zijn vader Hendrikus 
en de zonen Ben en Jan Löring. Jan volgt de 
handelsschool en slaagt op 22 juni 1932 voor 
het examen voor het R.K. 
Middenstandsdiploma gehouden te  
’s-Hertogenbosch. 
Na het volgen van de ambachtschool in 
Helmond komen de zonen Wim en Henk, 
respectievelijk in 1938 en 1940 in de zaak. 
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Orderportefeuille 
Het werk wordt uitgevoerd op de begane 
grond, op de zolder worden o.a. voorraad-
onderdelen en gietvormen voor machine-
onderdelen opgeslagen. Ook wordt hier een 
extra slaapkamer gecreëerd voor de zonen 
nadat de familie te groot is geworden voor het 
woonhuis. Deze zolder dient tevens voor het 
plaatsen van de machineaandrijvingen voor 
o.a. de freesbank, draaibanken en schaafbank. 
 
Het werk bestaat o.a. uit reparatieopdrachten, 
bouwen van textielmachines en het maken 
van specifieke onderdelen. In het briefhoofd 
wordt dan ook vermeld: “Fabriek van: 
Textiel- en Houtbewerkingmachines, 
Montage van motoren, drijfwerken en 
machines voor elke industrie. 
In de aanvangsperiode was Carp, voormalig 
werkgever van Hendrikus, een grote klant.  
In december 1928, enkele maanden nadat 
Hendrikus Löring afscheid had genomen van 
zijn voormalige werkgever wordt de firma 
Carp getroffen door een grote brand. Dit 
levert veel extra werk op. Men krijgt opdracht 
om de machines uit o.a. de ververij te 
repareren Omdat deze afdeling niet meer 
wordt opgestart worden de machines nadien 
verkocht. 
 
In het klantenbestand komen verder o.a. voor: 
Houthandel Raymakers: textielfabrieken als 
van Vlissingen, Raaymakers-textiel, Brakat, 
Diddens en Van Asten; Tilburgse 
garenfabriek en een garenfabriek in Uden. 
Ook kousenfabriek Litrofa in Aarle-Rixtel, 
waar ze twee grote stoommachines hadden; 
en een weverij aan de Dorpsstraat in Aarle-
Rixtel behoorden tot de klanten. Van de 
laatste hebben ze overigens, na een 
faillissement, nog geld tegoed. 
Voor metaalbedrijven als Robur en Franke 
wordt eveneens gewerkt, evenals voor 
grossierderij Spoorenberg, koffiebranderij 
Edah, en Prinsen bierbrouwerij annex 
puddingfabriek. Bij P.A. Slaats Graanhandel 
te Aarle-Rixtel hadden ze vaak problemen 
met de generator die door Löring moeten 
worden opgelost.  
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Inschrijving in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel 
 
Het handelsregister wordt de Burgerlijke 
Stand van het bedrijfsleven genoemd. Van 
elke ingeschreven onderneming wordt een 
dossier aangelegd waarin allerlei gegevens 
zijn vastgelegd, zoals: 
• korte bedrijfsomschrijving 
• handelsnaam 
• ondernemingsvorm 
• volledig adres 
• gegevens over eigenaren, bestuurders, 

vennoten, e.d. 
Wanneer de inschrijving van een 
onderneming in het Handelsregister wordt 
beëindigd  dan wordt het betreffende dossier 
doorgehaald en na verloop van een aantal 
jaren worden deze dossiers overgedragen aan 
het Rijksarchief. 
 
Zo is het dossier van de firma Löring te 
vinden in het Rijksarchief in Noord-Brabant. 
Hierin treffen we interessante informatie aan 
over de geschiedenis van dit bedrijf. 
 
Het bedrijf wordt op 28 augustus 1928 onder 
nummer 5997 ingeschreven waarbij de 
volgende gegevens zijn vastgelegd: 
 
1a Handelsnaam waaronder 

de zaak gedreven wordt 
H.B. Löring 

b Soort van bedrijf dat 
wordt uitgeoefend 

Machine 
reparatiefabriek 

C Gemeente 
Straat 
Huisnummer waar de 
zaak, resp.  het filiaal of 
het bijkantoor 
waaromtrent de opgaaf 
strekt gevestigd is 

Mierlo-Hout 
M55 

d Tijdstip van vestiging der 
onderneming 

1 juli 1928 

   
2a Naam van den eigenaar Löring 
B Voornamen (voluit) Hendrikus Bernardus 
C Woonplaats, straat., 

huisnummer 
Mierlo-Hout M55 

D Geboorteplaats Enschede (gem. 
Lonneker) 

E Dagtekening der 
geboorte 

12 mei 1880 

F Nationaliteit Nederlander 
 
g Handtekening H.B. Löring
h Paraaf  
13a Naam van den aangever H.B. Löring 
 Adres Mierlo-Hout M55 
 In welke hoedanigheid Eigenaar 
 Aldus naar waarheid 

opgemaakt 
Mierlo-Hout 
23 augustus 1928 
De aangever:  
HB Löring 

 
Op 31 januari 1942 wordt de omschrijving 
van het bedrijf op verzoek van Hendrikus 
Löring als eigenaar aangepast in: 
“Machinefabriek en Reparatie-inrichting en 
handel in nieuwe en gebruikte machinerieën 
op elk gebied” 
 
Direct na de Tweede Wereldoorlog wordt een 
relatief ingrijpende wijziging in de 
rechtsvorm en de handelsnaam doorgevoerd. 
Deze wordt 31 juli 1945 bij de Kamer van 
Koophandel vastgelegd. 
De rechtsvorm van de onderneming wordt 
gewijzigd in “Commanditaire Vennootschap 
onder firma H.B. Löring en zonen”. 
De nieuwe opgave bevat de volgende 
algemene informatie: 
 
1a Handelsnaam waaronder 

de zaak gedreven wordt 
H.B. Löring en 
Zonen 

b Soort van bedrijf dat 
wordt uitgeoefend 

Fabriceeren en 
Repareeren en 
verhandelen van alle 
soorten Machines in 
de meest 
uitgebreidsten zin

C Gemeente 
Straat 
Huisnummer waar de 
zaak, resp.  het filiaal of 
het bijkantoor 
waaromtrent de opgaaf 
strekt gevestigd is 

Mierlo-Hout,  
Gem. Mierlo 
Helmondscheweg 53 

d Tijdstip van aanvang der  
vennootschap 

1 mei 1945 (Bedrijf 
opgericht 1 Juli 1928) 

e Tijdstip van het einde der  
vennootschap 

30 april 1955 
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Met betrekking tot de eigenaars werd het 
volgende vastgelegd: 
 
  Sub. 1 Sub. 2 Sub 3 
2
a 

Familienaam 
van den 
beheerden 
vennoot 

Löring Sr. Löring  Jr. Löring 

b Voornamen 
(voluit) 

Hendrikus 
Bernardus 

Henricus 
Bernardus

Johannes 
Wilhelmus

c Woonplaats, 
straat., 
huisnummer 

Mierlo-
Hout  
Helmondsc
heweg 53  
(wijz 57) 

Mierlo-
Hout, 
Helmond 
Scheweg 
53  
 

Mierlo-
Hout, 
Helmond 
scscheweg 
53 

d Geboorte 
Plaats 

Lonneker 
gem. 
Enschede 

Helmond Helmond 

e Datum en 
jaar der 
geboorte 

12 mei 
1880 

24 febr 
1912 

30 dec 
1913 

f Nationaliteit Nederland 
sche 

Nederland 
sche 

Nederland 
sche 

G
  

Hand 
Tekening 

HB Löring   

h Paraaf    
 
Er werd een contract opgesteld dat als bijlage 
bij de inschrijving is gevoegd. Het volgende 
werd hierover in de inschrijving vastgelegd: 
 
3 Wat bevat de acte ven 

Vennootschap ter 
bepaling van rechten  
van derden 

zie art no. 6 van 
bijgaande firma contract 

4 Vennooten bij wijze van 
geldschieting 
a aantal 
b Nationaliteit 
c Land van inwoning 
d Bedrag der gelden 
welke zij gezamenlijk 
hebben ingebracht 

 
 
twee 
Nederlandsche, zie art 6 
Nederland 
 
een duizend gulden 

 Naam van den aangevers H.B. Löring Sr., H.B. 
Löring Jr., J.W. Löring 

 Adres Mierlo-Hout, 
Helmondscheweg 53 

 In welke hoedanigheid is 
de aangever tot het doen 
van de opgaaf gerechtigd 

firmanten 

 Aldus naar waarheid 
opgemaakt 

Mierlo-Hout,  
den 13 juni 1945 
Den aangever 

 
 

Firma contract 
In het bij punt 3 naar verwezen firmacontract 
werd o.a. de volgende zaken opgenomen: 
De onderteekenden: 
1. Henricus Bernardus Löring Sr. 
2. Henricus Bernardus Löring Jr. 
(meerderjarig) 
3. Johannes Wilhelmus Löring (meerderjarig) 
 
• Overwegende dat partij sub 1 sedert 

langen tijd drijft een machinewerkplaats 
en reparatie-inrichting en de handel in 
machines uitoefent te Mierlo-Hout, 
waarin zijn vier zonen werkzaam zijn, 
waarvan echter twee meerderjarig. 

• dat deze twee minderjarigen, te weten 
Wilhelmus Theodorus, partij sub 4 te 
noemen, en Henricus Theodorus, partij 
sub 5 te noemen, het recht zullen krijgen, 
van welk recht zij gebruik moeten maken 
binnen drie maanden nadat zij 
meerderjarig worden, op dezelfde 
condities in deze vennootschap te treden 
als partijen sub 2 en 3. 

• dat partij sub 1, optredende als Vader   
van de uitoefende de ouderlijke macht 
over Wilhelmus Theodorus en Henricus 
Theodorus dit beding namens hen 
aanneemt. 

Komen als volgt overeen: 
• Partijen gaan met elkaar aan een 

vennootschap onder firma, ten doel 
hebbende het fabriceeren en repareeren 
en verhandelen van alle soorten machines 
in den meest uitgebreiden zin des woords; 

• De vennootschap is gevestigd te Mierlo-
Hout en wordt uitgevoerd onder den 
naam van H.B. Löring en Zonen; 

• De vennootschap wordt aangegaan voor 
den tijd van tien jaar, ingaande 1 Mei 
1945 en aldus eindigende op 30 April 
1955. De vennootschap wordt telkens 
voor een jaar verlengd op dezelfde 
conditiën, indien de overeenkomst niet is 
opgezegd, welke opzegging slechts kan 
geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste zes maanden, 
tegen het tijdstip waarop de overeenkomst 
anders zou beëindigen. 
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• Alle partijen treeden op als beheerend 
vennoot en hebben het recht de 
vennootschap te binden, echter met dien 
verstande, dat voor handelingen, die een 
aansprakelijkheid van de vennootschap 
van meer dan F.500,-- meebrengen, de 
medewerking van tenminste twee partijen 
vereischt is; 

• Het is ieder der partijen verboden zijn 
aandeel of zijn rechten in de 
vennootschap aan derden over te doen of 
zijne behoeve te beschikken over zaken, 
goederen of gelden, de vennootschap 
behoorende; 

• Partij sub 1 brengt in F.415,00; partij sub 
2 t.m. 5 ieder F.500,-- (vijfhonderd). De 
bedragen van F.500,- gestort elk door 
Wilhelmus Theodorus en Henricus 
Theodorus worden als geldleening 
beschouwd tegen rente ad. 4% met een 
opzegtermijn van 6 maanden, totdat zij 
van hun recht gebruik maken om als lid 
tot de vennootschap toe te treden, op welk 
moment dit geld tot het Kapitaal van de 
Vennootschap gerekend wordt, waardoor 
de geldleenings-condities vervallen. Alle 
partijen brengen de volledige 
arbeidskrachten en vlijt in… 

 
Met betrekking tot het inkomen van iedere 
partij wordt het volgende vastgelegd: 
• Van de netto winst, dit is de brutowinst na 

aftrek van alle exploitatiekosten, welke 
winst volgens goed koopmansgebruik zal 
worden vastgesteld, genieten de partijen 
4% rente over hun aandelenkapitaal, 
zooals dit aandeel per 1 Januari van het 
betreffende boekjaar opgenomen 
behoudens het hierna bepaalde; Partij 
sub  1 een winstaandeel gelijk aan 60% 
van de winst en ieder der partijen 2 t.m. 5 
10%, zoolang zij ongehuwd zijn; na 
huwelijk wordt dit een bedrag van 20%, 
welke extra 10% van het aandeel sub 1 
afgaat. 

• Partij sub1 mag wekelijks maximaal 
zestig gulden opnemen als voorschot op 
de winst en partijen 2 t.m. 5 wekelijks 
maximaal dertig gulden zoodra ze gehuwd 
zijn. 

• De niet-gehuwden, die inwonend zijn, 
zullen aan het einde van een jaar een 
regeling voor vergoeding van kost en 
inwoning met partij sub 1 treffen. 
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• Niet opgenomen winst kan als kapitaal in 
de vennootschap gelaten worden, tenzij 
meer dan een der partijen zich hiertegen 
verzet. Geen winst zal echter geacht 
worden te zijn gemaakt indien een verlies 
over de twee voorafgaande jaren niet is 
ingehaald. Eventueele verliezen worden 
gedragen in dezelfde verhouding als winst 
in het betreffende jaar gedeeld zou zijn. 

• De vennootschap betaalt een huur van 
F.2,50 per week aan partij sub 1, zulks 
voor het eerst op 8 mei 1945 over de dan 
verstreken week, voor de 
machinewerkplaats; de huurovereenkomst 
loopt voor onbepaalden tijd met een 
opzegtermijn van tenminste 6 maanden. 
De vennootschap heeft ten allen tijden het 
recht, om de machinewerkplaats over te 
nemen  op nader tusschen partijen vast te 
stellen condities… 

 
Verder worden er nog condities opgenomen 
bij geschillen, uittreding van een partij uit de 
vennootschap, het starten van een 
gelijksoortige zaak, bij het overlijden van een 
der partijen en ontbinding van de 
vennootschap. 
 
Aan het einde wordt de volgende verklaring 
vastgelegd: 
Partijen verklaren voorts, dat het hun bekend 
is, dat: Lamberdina Johanna Löring 

Theodora Maria Löring 
Maria Johannna Löring 
Cornelia Johanna Löring 
Johanna Löring 

ieder F 500,00 afzonderlijk aan de V.o.F. 
hebben geleend, zooals uit de aangehechte 
balans blijkt, op conditie van 4% rente 
s’jaars en dat deze resp. geldleeningen niet 
kunnen opgezegd worden dan met een 
opzegtermijn van een jaar, na afloop van 
welken opzegtermijn de helft en na weer een 
jaar de tweede helft van de opgezegde leening 
terug betaald moet worden door de V.o.F. 
Getekend te Mierlo-Hout, 13 Juni 1945. 
 
 
 

Kort nadat Wilhelmus Theodorus en Henricus 
Theodorus meerderjarig zijn wordt 
overeenkomstig de hierboven aangehaalde 
acte op respectievelijk 30 augustus 1945 en 
18 september 1936 een acte van intreding 
opgemaakt. 
 
In de volgende jaren worden er slechts een 
beperkt aantal minder ingrijpende wijzigingen 
in de inschrijving doorgevoerd. Een 
opsomming: 
Op 16 oktober 1958 wordt de omschrijving 
gewijzigd: “Verbeterde opgaaf: 
machinefabriek en reparatie van machines”.  
 
Op 4 december 1970 wordt H.B. Löring sr., 
wegens overlijden, met terugwerkende kracht 
op 1 januari 1966 uitgeschreven uit de 
vennootschap. Tevens worden de adressen 
van de leden gewijzigd: 
Zaakadres: Helmond, Mierloseweg 236 , van 
gemeentewege gewijzigd 
woonadres van H.B. Löring (jr.)  
Helmond, Mierloseweg 236 
woonadres van J.W. Löring  
Helmond, Lieve Vrouwestraat 8 
Woonadres van W. Th. Löring  
Helmond, Mahoniehoutstraat 18 
Woonadres van H. Th. Löring 
Helmond, Mahoniehoutstraat 28 
 
Op 15 januari 1981 worden de volgende 
wijzigingen opgenomen: 
Uittreding van eigenaren, mede-eigenaren, 
vennoten, beherende vennoten. Uittreding van 
H.B. Löring, overleden 1978 12/09. 
Met ingang van 30-04-1980, J.W. Löring 
(invalide) 
 
In 1989 wordt de firma opgeheven:  
De onderneming is opgeheven met ingang 
van 30-04-89. Namen van de aangever:  
W.Th. Löring en H.Th. Löring,  
Adres: Mahoniehoutstraat 18 en 28 
Telefoon 04920-22673  
In de hoedanigheid van: eigenaars. 
Helmond, 14-04-1989. 
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