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Voorwoord

Hoe vaak heb je de naam al moeten spellen:
"Löring" met O-Umlaut, niet met "e-u". Dat
maakt onze familienaam al tot een
bijzondere. Een naam waarbij met zich
afvraagt: "hoe schrijf ik dat?" En dan moet
je vertellen: "een naam van Duitse
afkomst". Dat alles wekt nieuwsgierigheid
op!

Wanneer je dan hoort dat je naam "ergens
uit Duitsland komt!" dan vraag je je af:
"waar dan?"
Wanneer je dan tenslotte bidprentjes onder
ogen krijgt waar de naam op verschillende
wijzen wordt gespeld, dan staat het vast:
"een stamboomonderzoek kan veel
duidelijkheid brengen."

Echter je hoort het steeds: "een
stamboomonderzoek kost veel tijd!" En dat
kan ik beamen; wanneer je er eenmaal aan
begint rijzen er steeds meer vragen.
Wanneer je de verschillende hoofdstukken
doorleest zal dat verder duidelijk worden.

De bronnen van onze naam liggen in
Duitsland, dat is bekend. Daarom werd er
diverse malen een reis naar o.a. de
archieven in Münster ondernomen.
Ook dochter Evie is meerdere malen mee
geweest en heeft, enthousiast geworden,
tijdens de inventarisatie veel werk uit
handen genomen.

In ben blij dat bij de tachtigste verjaardag
van mijn vader het onderzoek zover
gevorderd is dat dit boekwerkje kon worden
samengesteld. Dat wij als kinderen deze
stamboom kunnen aanbieden. Waarmee één
van de meest geïnteresseerden in de
resultaten van het onderzoek als eerste aan
bod komt.

Het kost veel tijd. Om dit onderzoek uit te
kunnen voeren was het belangrijk dat ik
deze tijd kreeg. Daarom ben ik Marianne,

Evie en Vera dan ook zeer dankbaar.
Ook wil ik de ooms en tantes bedanken die
bereid waren hun verhaal te vertellen of
foto's e.d. ter beschikking te stellen.

Ervan overtuigd te zijn dat het verhaal nog
lang niet compleet is bied ik de familie dan
ook 'versie 1' aan. Mochten er in de naaste
toekomst nieuwe of aanvullende gegevens
beschikbaar komen dan kan een supplement
hierop verschijnen.

Aanvullingen en opmerkingen naar
aanleiding van dit boekje zijn dan ook van
harte welkom.

Harrie Löring.

Onderzoek in het Bistumsarchiv te Münster
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Löringhof overzicht stamboom
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Inleiding

Kasteel Löringhof, tussen Datteln en
Waltrop, ooit van gehoord? Ik niet. Het
blijkt tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwoest te zijn. Als je dan in de geschie-
denis duikt blijkt de familienaam "Loring"
of "Löring" zeer oud te zijn. Zo oud dat
over de betekenis / herkomst geen
duidelijkheid meer is te krijgen.

In het eerste hoofdstuk wordt een stukje van
de sluier opgelicht over de historie van de
familienaam. De naam Löring komt vooral
voor in noord-oost Duitsland; in het
grensgebied met Nederland ter hoogte van
Twente. De familietak in Noord-Brabant
komt hier o.a. vandaan. Daarom dat we ook
op de geschiedenis van dit gebied in Noord
Duitsland nader ingaan.

Maar onze grootste belangstelling gaat toch
uit naar de geschiedenis van de familie
Löring. Chronologisch kunnen we de
familie redelijk volgen vanaf de Vrede van
Münster in 1648. De familie Löring blijkt
vooral in Wessum gewoond en geleefd te
hebben. Twee takken kunnen we hier onder-
scheiden: één in het gehucht Graes, de
andere op Averesch. De resultaten van de
inventarisatie vindt U in hoofdstuk 2.

Om de familielijn helder te maken is in
hoofdstuk 3 de stamreeks opgenomen.

In de vorige eeuw kwam de familie naar
Nederland. Met een tussenliggende periode
van dertig jaar blijken er twee Löring’s van
het mannelijke geslacht naar Lonneker te
zijn verhuist. Van hieruit bouwden zij
beiden een geheel eigen familietak op.
Hiervan kunt u kennis nemen in hoofdstuk
4.

Na vestiging van onze familietak in de
omgeving van Enschede verhuist deze na
ruim veertig jaar naar Brabant. In de
omgeving van Helmond breidt zij verder

uit. Met 'machinefabriek Löring' wordt een
redelijke naambekendheid opgebouwd. Zie
hoofdstuk 5.

Om de familielijn glashelder te maken staat
in hoofdstuk 3 de stamreeks opgenomen.
Bij stamboomonderzoek maak je gebruik
van archiefmateriaal. Informatie die van
oorsprong voor andere doelen is vastgelegd.
Een probleem leverde meerdere malen het
handschrift op. Niet iedere pastoor schreef
even duidelijk. Dan kent het (oud) Duits
ook nog een andere schrijfwijze van onze
letters. Ook de schrijfwijze van de
familienaam 'Löring' leverde nogal eens
vragen op. Een uitdaging was om de
Latijnse teksten op de juiste wijze vertaald
te krijgen. Hierbij kregen we vooral van de
medewerkers in het Bistum-archiv van
Münster alle medewerking. Al met al
ontstonden meerdere malen twijfels m.b.t.
de informatie. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat er fouten in het verhaal zitten
die niet te voorkomen waren. Ook het
aangewezen zijn op de kerkelijke archieven
in Duitsland tot 1875 vormde een
belemmering. In dat jaar werd daar de
Burgerlijke Stand, welke in Nederland sinds
1811 bestaat, pas ingevoerd. Om binnen een
redelijke termijn duidelijkheid te brengen in
de familienaam "Löring" ben ik vooral "in
de diepte" gegaan; een aantal 'zijtakken'
werden (voorlopig) niet onderzocht. Het
blijft een uitdaging, waarin ook de komende
jaren nog veel tijd in gestoken kan worden.

Met het verschijnen van dit boekje wordt
een eerste onderzoek naar de familienaam
afgesloten en toegankelijk gemaakt voor
alle familieleden. Door het opnemen van
foto's, documenten en landkaarten hoop ik
de soms toch zware kost wat te verlichten.
Ervan overtuigd te zijn dat het verhaal nog
lang niet compleet is zal er in de toekomst
ongetwijfeld nog een aanvulling worden
samengesteld.
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Kirchspeil Datlen, anno 1781met haus Löringhof
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1 Löring

1.1 De familienaam Löring

De betekenis van een naam is zeer moeilijk
te achterhalen. Op de eerste plaats moet je
terugkeren naar de oorspronkelijke schrijf-
wijze / uitspraak om iets meer van de
betekening te kunnen zeggen.

Als dit dan al lukt blijkt dat woord niet
meer te bestaan, of heeft een geheel andere
inhoud gekregen. Dat is ook het geval met
onze familienaam "Löring". De naam
"Löring" werd in de 11e eeuw al genoemd.
Navraag m.b.t. de betekenis heeft echter
niets opgeleverd.

Tot de instelling van de burgerlijke stand in
de vorige eeuw werden familiegegevens
vooral vastgelegd in kerkboeken, de Doop,
Trouw en Begraafboeken (DTB-boeken) .

Wanneer je de "kerkboeken" van het
plaatsje 'Wessum' in Noord-Duitsland
doorkijkt kom je een aantal mogelijke
afgeleidingen van de naam Löring tegen.
Namen die we hier naast de naam Löring
aantreffen: Röring, Rörink, Lörmann,
Löfing, Löffing, Löfring, Löfsing, Lösing,
Lössing, Loniner.
Tot ongeveer vijfhonderd jaar geleden
hadden de meeste mensen nog geen vaste
achternaam. Achter de voornamen kwam
meestal een bijnaam, die iets vertelde van
de afkomst, woonplaats, beroep o.i.d. De
handelsheren waren de eersten die een vaste
familienaam aannamen. Het duurde hierna
nog een geruime tijd voordat dit algemeen
werd. Pas vanaf de zestiende eeuw
(ongeveer 1500) voerden alle personen een
familienaam.

Veel ouder zijn de namen van adellijke
geslachten. Sinds de twaalfde eeuw zetten
deze hun voornamen voor de naam van hun
bezitting, kasteel of iets dergelijks, met het

woordje 'von'.
De boeren volgden de edelen. De
boerderijen, huizen, hele buurtschappen
kregen een familienaam. Later gebeurde het
omgekeerde: families kregen de naam van
het buurtschap, huis e.d. waar zij woonden.

Kirchbuch Wessum
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Haus Löringhof bij Datlen. Opname uit 1921 van de zuid-westzijde

Plattegrond Löringhof, uit 1825
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Haus Löringhof, de noordzijde in 1921

1.2 Löringhof

Tijdens het archiefonderzoek in het
Staatsarchief Nordrein-Westfalen te
Münster deden we een leuke ontdekking.
Hier bleek de naam Löring veel ouder te
zijn dan we ooit konden vermoeden. Al in
de 11e eeuw kwam deze naam voor, zoals
uit de boeken blijkt.

In het boerenbuurtschap Hagem, twee
kilometer zuidelijk van Datteln lag het slot
'Löringhof'. Het was een waterslot en wordt
sinds de 11de eeuw in de kroniek als
adellijk riddergoed opgevoerd. Het geslacht
met dezelfde naam wordt voor het eerst in
1234 in een oorkonde genoemd.

In het jaar 1421 verwierf Dietrich II Frytag
von Husen het slot en goed Löringhof. Tien
jaar later erfde Everhart II Frytag von Husen
het goed van zijn oom.
Zijn nazaten gebruiken de toevoeging vanaf
1559 "Löringhoff" of "Löringhoven" achter
hun naam. Dat waren o.a. Melchior I,
Berthold I; Melchior II; Berthold II;
Joachem; Jobst; Fred.Wesc.

Diverse malen trokken zij als katholieken
ten strijde tegen "heidenen" in o.a. in de
Baltische Staten en Rusland. Ook tijdens de
reformatie in de 16e eeuw trokken de
bewoners van Löringhof ten strijde.

Tot in de 19e eeuw werd het door de familie
Vrydag (Frytag) op het Lörynkhove
bewoond. De familie von Freytag had het
destijds tot Keulen behorende Vesting
Recklinghausen sinds de vroege
middeleeuwen tot in de nieuwe tijd via
meerdere lijnen bewoond.

De oudste onder deze lijnen was de Freytag
Zu Husen, die het slot Schörling bij Waltrop
bezat en onder de naam Frytag zu Schöring
in de oorkonden voorkomt. Deze lijn is in
1694 uitgestorven.

De tweede lijn zat op de Buddenburg die
niet in de vestiging Recklinghausen lag
maar hier talrijke bezittingen had.
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Stafkaart 1:25.000 uit 1839 met Löringhof
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De jongste lijn is de Frytag zu Löringhove.
Diedrich van Freytag zu Husen, die het
goed door koop verwierf vestigde hier zijn
huishouding en werd de stamvader van het
geslacht. Dit geslacht werd later in de
adelijke stand (baron) verheven: "Heren von
Freytag zu Löringhove".
Door trouwen kwam het slot Löringhove in
1691 aan Freidrich Wilhelm von Quadt.
Sinds deze tijd komt de Freytag zu
Löringhove in de vesting Recklinghausen
niet meer voor.

In de crypte van de kerk St.Amandus in
Datteln liggen van Haus Löringhof
begraven:

1. de hoogwelgeboren Freiherr
Wilhelm Quadt von Landskroin zu
Löringhoff (overleden 17-7-1701)

2. Judidt Isabella von Oer auf
Löringhoff (overleden 1707)

3. Gisbertus von der Reck, Herr zu
Löringhoff (overleden 1730)

Bijgezet zijn twee baronnessen von
Löringhoff (overleden 1743 en overleden in
1769) en de op negenjarige leeftijd
gestorven Dina von Löringhoff (1790)

Het stamgoed dat nu met Löringhoff
aangeduid wordt, behoorde van 1850 tot
1961 tot de familie van de Graven von
Westerholt-Gysenberg van Slot Arenfels bij
Hönningen aan de Rijn.

Het kasteel werd vaak verbouwd en
veranderd. Een grote verbouwing in de 16e

eeuw werden gevolgd door veranderingen in
de 17e, 18e en 19e eeuw.

Het herenhuis was een rechthoekig
bakstenen gebouw, dat aan de oostzijde een
vierkante toren had. De toren had een
afgetrapte klokvormige gevel.
De hoofdingang met trap bevond zich aan
de noodwestzijde. De ingangsdeur viel op
door haar barokke omranding. In enkele
ruimtes van het herenhuis bevonden zich
houten betimmeringen en deuren uit de 18e
eeuw.

Om het goed heen lag in het begin van deze
eeuw een mooi bos, dat zich tot het kanaal
uitstrekte. Het werd door de Fa Krupp
aangekocht die er een fabriek vestigde. Het
woud was 72 "morgen" groot en vormde
een parel onder de vele mooie bosgedeelten
van het riddergoed Löringhof.

Toen het Datteln-Hamm-kanaal werd
aangelegd moest de graaf von Westerholt op
Löringhof enige landerijen aan de
kanaaleigenaren afgeven. In 1911 had men
al een onteigeningsprocedure ingezet.

Tijdens een luchtaanval in de Tweede
Wereldoorlog op de Krupp-fabriek werd het
ook nabij gelegen slot door bommen
getroffen. De ruïne verviel in de vijftiger en
zestiger jaren.
In 1961 verkocht de eigenaar de restanten
aan de Stadt Datteln. Deze liet het eind
zestiger jaren afbreken. Nu herinnert alleen
een boerderij uit de jaren 60, welke de naam
Löringhof draagt, en de straatnaam 'Im
Löringhof' aan het vroegere waterslot.
Achter de boerderij, in noordelijke richting,
ligt een grote vuilnisstort. Naar het oosten
zien we dat het landschap niet veel
veranderd is sinds de vorige eeuw. Dat kun
je zien wanneer we de kaart uit de vorige
eeuw vergelijkt met het landschap.

Al is er geen Löringhof meer: we kunnen uit
bovenstaand verhaal de conclusie trekken
dat de naam "Löring" zeer oud is.
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Een recente luchtopname van de gemeente Wessum. Onder de trotse kerktoren zijn de huizen
gegroepeerd. Wessum werd in het jaar 1122 voor het eerst in een oorkonde genoemd.

De toren van de St.–Martinuskerk in Wessum stamt uit de 14e eeuw.
De kerk is in gotische stijl als drie-beukige halkerk gebouwd.
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2 Wessum

In het Nederlands-Duits grensgebied, ten
oosten van Twente kwam de familienaam
Löring veelvuldig voor. We verplaatsen ons
dan ook van Löringhof bij Datlen een
zeventig kilometer naar het noorden, naar
Wessum, bekend als klompenmakersdorp.
Dit dorp ligt in het lichtglooiende West-
Falense boerenlandschap, dat veel
overkomst heeft met het Twentse
landschap, op enkele kilometers van de
Nederlandse Grens.

Al eeuwenlang overschrijden de lokale
inwoners de twaalf kilometer lange
gezamenlijke grens met Nederland,
beroepsmatig, als lopende handelaar, of als
smokkelaar. Kortom voor de volkeren aan
beide zijden van de grens bestond deze
eigenlijk niet. Al eeuwenlang bestond er een
onderlinge uitwisseling. Daarom lijkt de
taal, het dialect, sterk op elkaar.

Wessum had zich omstreeks het jaar 1400
al behoorlijk ontwikkeld, was welgesteld en
dreef handel en nijverheid met het naburige
Holland. Onder de ambachten nam de
linnenweverij de eerste plaats in.  Als
bewijs van de welvarendheid van Wessum
in die tijd dient de prachtige, in gotische
stijl gebouwde kerk welke stamt uit de 14e
eeuw. Deze drie-beukige St. Martinuskerk
is opgetrokken uit zandsteen en heeft een
trappentoren.

De vorstbisschoppen van Münster waren de
eerste vreemden die in 1406 Ahaus /
Wessum en omgeving tot jachtgebied en
zomerresidentie kozen. Door betaling van
4500 Rheinische guldens gingen de
heerlijkheid, kasteel en stad over naar de
geestelijke heren naar de Bisschop van
Münster.

Door deze inlijving van Wessum en
omgeving binnen het Stift Münster hield het
gebied op te bestaan als zelfstandige

heerlijkheid en werd als 'Ambt Ahaus' door
de bisschop geregeerd. Aan het hoofd van
het ambt stond de Ambtdrost van Ahaus.
Hij stelde voor de verschillende
'Kirchspielen' plaatsvervangers aan. Zij
voerden de bevolkingslijsten, hielden het
veebestand bij, hieven de Kirchspiel-
schatting of belasting.
In het register der Willkommschatzung van
het Kirchspiel Wessum uit 1498 en 1499
komt de naam 'Löring' niet voor. Deze jaren
van de wereldlijke heerschappij van de
bisschoppen van Münster waren perioden
van vrede.

Dertigjarige oorlog.
De dertigjarige oorlog, uitgevochten tussen
1618 en 1648 bracht veel ellende in deze
regio. Deze strijd tussen katholieken en
evangelisten begon met de opstand van de
protestantse stand tegen de keizerlijke
willekeur in Praag (Fensterstütz der
Kaiserlichen Rate).
Het jaar 1648 kennen wij als het jaar waarin
een eind kwam aan de tachtigjarige oorlog,
de Vrede van Monster. Op 15 augustus
werd in de Vredeszaal te Münster de vrede
tussen Spanje en de Verenigde Nederlandse
Republiek gesloten.

Belangrijker voor de Duitse staten was de
"Westfalische Frieden" welke twee
maanden later in dezelfde zaal werd
gesloten. Met het einde van de Dertigjarige
oorlog, kwam ook een einde aan een zeer
woelige periode. Het is dan ook dat vanaf
dit jaar in de parochie St. Martinus te
Wessum kerkboeken werden bijgehouden.

Hierin zijn een aantal gegevens vastgelegd
rondom dopen, trouwen en begraven. Deze
zogenaamde DTB-boeken zijn, met een
onderbreking van enkele jaren, nog
beschikbaar en vormen daarom een
geschikte bron van informatie over de
inwoners en hun familie.
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Topografische kaart Wessum en omgeving, de woonomgeving van Löring in de 18e en 19e eeuw
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De "Kirche-buchen" van de St. Martinus-
parochie zijn over de periode 1648-1850
geïnventariseerd. Vanaf 1650 treffen we de
familienaam Löring veelvuldig aan. Dit
leverde veel informatie op waar we in de
volgende hoofdstukken nader op in zullen
gaan.

Ook na de dertigjarige oorlog volgde niet de
zo gewenste rust voor dit gebied.
 In 1665 en 1666 voerde Christoph

Bernard von Galen zijn eerste oorlog
met Holland. Gedurende deze tijd
werden in Wessum veel soldaten
ingekwartierd.

 Van 1666 tot 1669 heerste er in de
omgeving van Wessum de pest.

 Van 1672 tot 1674 werd de tweede
oorlog van de Vorstbisschoppen tegen
Holland gevoerd.

Hierna keerde de rust in deze omgeving
enigszins weer. De vorst-bisschoppen
regeerden over Amt Ahaus tot 1801.
In 1803 werd het toegewezen aan de vorsten
Salm-Anholt. Dit had geen directe gevolgen
voor de ingezetenen want het amt stond
geheel onder het beheer van de Fransen. Het
kreeg in deze periode van Napoleon veel te
lijden van doortrekkende Franse troepen.
Op 25 november 1813 werd ook in Wessum
het aantreden van de regering van Pruissen
geproclameerd maar het doortrekken en
inkwartieringen van oorlogstroepen duurde
nog tot 15 januari 1816. Hierna begon een
periode van vrede onder Pruissische
heerschappij.

Bij de kerk staat het in ongeveer 1510
gebouwde gotische gebedshuis, eensoortig
in deze architectuur in Münsterland. Het
gebedshuis is nu in gebruik als
gedachteniskapel voor de gevallenen in de
eerste- en tweede wereldoorlog.
Ook een Löring, slachtoffer uit de eerste
Wereld-Oorlog staat hier op het
herdenkingspaneel vermeld.

Graes.
De familie Löring welke we in het volgende
hoofdstuk volgen woonde in het
boerenbuurtschap Graes. Vanaf ongeveer
1700 wordt expliciet Graes genoemd als
woon- of geboorteplaats.
Uit het buurtschapGraes stamt van
oorsprong het riddergeslacht "von Graes".
Van het vroegere kasteel resten alleen nog
enkele grachten.

Een tweede tak vinden we tussen 1650 en
1850 in Averesch, evenals Graes een
boerenbuurtschap.

Ahaus.
Deze stad ligt op enkele kilometers van
Wessum.
Uit de 15e eeuw rest de kerktoren van de
Maria-Hemelvaartkerk.
In 1690 bouwden de bisschoppen van
Münster het waterkasteel in barokstijl,
omgeven door een prachtig slotpark. Aan
het einde van de tweede Wereldoorlog werd
dit geheel vernield, maar spoedig weer
opgebouwd.
In 1863 vernietigde een grote brand
nagenoeg geheel de oude stad. Met de
jongste bouwkundige inzichten werd deze
opnieuw opgebouwd. In 1875 kreeg de stad
een spoorverbinding.
Oude beroepen/bedrijfstakken zijn de
fabricage van Jute en "Zündholz"
(aanmaakhout?).

Wessum werd in 1975, samen met de
gemeenten Graes, Alstätte, en Otterstein bij
de Stadt Ahaus, Kreis Borken gevoegd.
Andere "Orsteile" van Ahaus waren sinds
1969 al Wüllum en Ammeln. De stad
groeide op deze wijze van 11.000 naar
28.000 inwoners.

De stadt Ahaus telt nu ongeveer 32.000
inwoners en is culturele centrum,
inkoopcentrum en school- en arbeidsplaats
voor de inwoners van West-Münsterland.
83 Procent van de inwoners is katholiek.
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Een boerderij op Averesch, anno 1993

De entree van het dorpje Graes, anno 1992. Hier komen de voorouders van de huidige
Brabantse tak vandaan.
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3 Stamreeks

Deze rechte lijn toont, uitgaande van de
huidige Brabantse familietak van alle
stamhouders de directe afstamming van de
stamvader.

Legenda:
*  geboren, gedoopt
X gehuwd
+  overlijden

GENERATIE 9 stamvader

Joes Hermannes Löring (waarschijnlijk)
* ongeveer 1700
x
+

GENERATIE 8 oud-betovergrootvader

Gerhardus Löring
* ongeveer 1730
x 12 mei 1760 Christina Busch
+ 27 september 1775

GENERATIE 7 oudovergrootvader

Adolphus Löring,
* 3 april 1767
x 22 mei 1798 Anna Böcker.
x 28 juli 1801 Maria Hilbering.
+ 18 augustus 1806

GENERATIE 6 oud-grootvader

Gerardus Henricus / Gerhard Heinrich
Löring.
* 5 februari 1805
x 18 november 1834 Gertrud Dünne.
+ na 1850

GENERATIE 5 oudvader

Johann Bernard Löring
* 20 april 1837.
x 24 januari 1878 Johanna Werning.
+ 11 augustus 1920

GENERATIE 4 overgrootvader

Hendrikus Bernardus Löring
* 12 mei 1880
x 12 mei 1908, Johanna Donata Spierings.
+ 1 mei 1964

GENERATIE 3 grootvader

Johannes Wilhelmus Löring.
* 30 december 1913
X 28 augustus 1946
Adriana Margaretha Beerens
+ 20 april 2005

GENERATIE 2 vader

Johannes Hendricus Wilhelmus
* 9 maart 1951
x 3 april 1976
Maria Johanna Josepha Verhagen.

Adrianus Theodorus Henricus, Mierlo,
* 11 november 1953
x Mieke van de Boomen

GENERATIE kinderen
Joost.
* 5 maart 1991
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Het interieur van de St. Martinuskerk in Wessum voor de vernieuwing.
Hier werden vele leden van de familie Löring gedoopt, getrouwd en begraven.

Het “Kötterhaus” van de familie Böcker-Aschemann in Graes. Een voorbeeld van een huis
zoals ze hier voor de eeuwwisseling nog op grote schaal voorkwamen.



Pagina 22 van103

4 Stamboom

4.1 De oudste generatie Löring, 1650-1730

De oudste voornaam die we in Wessum
aantreffen is Johan Löring.
Deze naam staat genoteerd bij de doop van
zijn dochter Greta Löring op 31 januari
1650 in de Katholieke Kerk van Wessum.
Johan Löring is dan ook waarschijnlijk rond
1620 geboren.Dochter Greta Löring sterft
op 81-jarige leeftijd. Op 31 mei 1731 wordt
zij te Wessum begraven.

Andere volwassen familieleden in Wessum
in de periode 1650 en 1675 zijn:

Arant Löring die op 19 oktober 1650
trouwt;

..Löring van het vrouwelijke geslacht die
op 14 februari 1654 trouwt;

Engelbert Loering die getuige is bij een
doop op 10 september 1656;

Jous (Johannes) Löringh, die getuige is bij
de doop van Johan Holtkamp op 6 januari
1658;

Arnold Loring die samen met Elise,
echtgenote van Henrizi Vortkamp, getuigen
zijn bij de doop van Elisabeth, 'illegitimus'(
een onwettig kind) op 5 februari 1664.
In het doopboek staat vermeldt: "De vader
is onbekend, maar er wordt gezegd dat een
militair uit Wezel de vader is". De moeder
is Trina (Catharina) Vortcamp.

Margareta Loving of Loring die op 1
februari 1669 trouwt met Hermann Rot of
Kot, niet in de eigen kerk van Wessum maar
in Alstätte.
Dit was een zusterkerk van die van
Wessum, en gevestigd in een gebouw ter
grootte van een kapel.
Hermaninna Lörings die op 20 februari

1674 trouwt met Camberts to Welde.

Joanna Lörings die op 19 juli 1674 trouwt
met Martin Kerkhoff.

Joannis Lörings die op 29 juli 1674 trouwt
met Harting Confl.

Volwassen familieleden in Wessum in de
periode 1675 en 1700 zijn:

Hermanna Lörings die op 7 februari 1688
trouwt met Hemanny Pawen (?).

Elisabetta Löring, moeder van de op 18
januari 1691 gedoopte Joanny Cuspar
Breve, echtgenote van Bernhard Bruyning .

Bernadina Löring, moeder van de op 4
februari 1691 gedoopte Hendrica Epping,
echtgenote van Arnoldy Essing.

Abraham Lörings die op 31 maar 1695
doopgetuige is van Jofinam, kind van Albert
Ascheman en Essing. Tweede doopgetuige
is Margaretha Essing.

Vader van de op 8 december 1697 gedoopte
Margaretham (In dit jaar worden alle
namen op het einde met een M geschreven).
De naam van zijn vrouw is Elfina? Essing.
De doopgetuigen zijn Margaretha Essing en
Vernary Grotehus

Joannes Löring die op 20 mei 1695
doopgetuige is van Hermannes, een
onwettig kind. De moeder heet Christina,
als vader noemt men Engelbertus Gomöller.
Tweede doopgetuigen is Christana Aartz.

Joanna Löring, moeder van de op 3
augustus 1700 gedoopte dochter Adelheid;
echtgenoot van Johan Bruning.
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4.2 Inleiding, De stamboom 1700-1800

In deze stamboom gaan we uit van de
oudste bekende stamvader. Verder worden
alle afstammelingen tot op heden vermeld
die de naam Löring dragen. Dus alleen de
mannelijke lijn wordt gevolgd. De
vrouwelijke leden van de stam worden wel
vermeld, maar hun nageslacht blijft verder
buiten beschouwing.

Beeld van Ahaus en omgeving
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4.3 Generatie 1, Stamvader, Oud-Overgrootvader

Gerhardus Lörink, ook geschreven
Löring wordt omstreeks 1730 geboren.
In de doopboeken van Wessum komt zijn
naam niet voor.
Gerhardus Löring is de oudste persoon
welke we in rechte lijn in relatie staat met
de huidige Brabantse Löring.

Deze oudovergrootvader trouwt in de St.
Martinuskerk te Wessum op 12 mei 1760
met Christina Busch.
Getuigen zijn Hermannes Laijng en
Gerardus ter Brink.
Het echtpaar gaat wonen in Graes, een
gehucht van boerderijen dat bij het dorp
Wessum hoort.

Het echtpaar krijgt zeker 4 kinderen:
 Joanna Gertruda Girberdi?, geboren

te Graes, gedoopt 7 oktober 1762,
doopgetuigen zijn Joes Duffs en Jefina
Welt.. Layng

 Anna Gertrudis, geboren te Graes,
gedoopt 12 maart 1765, doopgetuigen
zijn; Antonius Effings en Gertrudis
Löring,

 Joes Hermannes Adolphus, geboren te
Graes, gedoopt 3 april 1767,
doopgetuigen zijn, Hermannes Layng en
Margaretha Löring,

 Joanna Gerdina Gertrudis, geboren te
Graes, gedoopt 16 februari 1772,
ouders Gerardus Löring en Christina
Busch, doopgetuigen zijn: Johannes
Hermannus Effering en Anna Geske-
man.

De voornaam van de vader van Gerhardus
Löring was waarschijnlijk Johannes.
Hierbij gaan we uit van de voornamen van
de kinderen die vaak naar hun grootvader en
grootmoeder werden genoemd.
Gertrudis Löring is waarschijnlijk de oma
van deze kinderen,
Margaretha Löring een zuster van de
moeder.

Joes Hermannes Adolphus is als jongen
de enige stamhouder.

Gerhardus Löring wordt begraven op 27
september 1775 te Wessum.

Periode 1730-1750.
De inventarisatie m.b.t. de familienaam
Löring in Wessum levert over deze periode
de volgende namen op:

 Ouders: Hermannes Löring en
Christina Steggehuis
Kinderen:

o Joannes Hermannes,
Graes 24 aug 1735

o Joanna Christina,
Graes, 3 mei 1737

o Joanna Christana,
Graes, 17 mei 1740

Stamhouder:
Johannes Hermannes

 Ouders: Lucas Löring en Joanna
Sneekboom of Quekebaum of
Qneekbaum,gehuwd op 20 febr
1727 te Wessum
Kinderen:

o Jocadum Hendricum,
18 april 1728

o Johanna Gertrudis, 1
sept 1730

o Herm.Christien,
Graes, 15 maart 1733

o Anna Margaretha,
Graes, 21 mei 1736

o Adolphus, Graes,
o 14 maart 1738

Stamhouder:
Jocadum Hendricus
Adolphus
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Omgeving Graes Averesch Wessum rond 1850



4.4 Generatie 2, Oud-Grootvader

Adolphus Löring staat vervolgens in de
directe lijn.

Hij wordt op 3 april 1767 gedoopt als Joes
Hermannes Adolphus Löring in de kerk
van Wessum. Hij is geboren te Graes.
Zijn ouders zijn Gerhardus Löring en
Christina Busch. In het gezin van vier
kinderen is Adolphus de enige zoon, de
derde in de rij.
Doopgetuigen zijn Hermannes Layng en
Margaretha Löring.

Op 22 mei 1798 trouwt Adolphus Löring in
kerk van Wessum met Anna Böcker.
Getuigen zijn Joan Gerardus Effering en
Johan Bernardus Lanskeman.
Dit echtpaar woont, evenals de ouders van
de echtgenoot, in het boerengehucht Graes.

Anna Börker overlijdt enkele dagen na de
geboorte van het eerste kind, Anna xtinsa,
geboren te Graes, gedoopt op 25 maart
1799. Doopgetuigen zijn Maria Dorenkotte
en Hermann Böcker.

Op 27 maart 1799 wordt Anna Böcker
begraven.
In het begraafboek staat geschreven: "Anna
Böcker, uxon Dalphi Löring". Dalphi werd
door een deskundige van het archief ver-
taald als Adolphus.

Op 28 juli 1801 hertrouwt Adolphus met
Maria Hilbering.
In het trouwboek staat vermeld: "Adolphus
Löring, vidiung en Maria Hilbering, vidi
dimifrosy ex Alstede", wat vrij vertaald
betekent: Adolphus Löring, weduwnaar en
Maria Hilbering, weduwe, eerder gehuwd
met Alstede."
Getuigen van dit huwelijk zijn Johan
Bernardus Schwiers en Theodorus
Hoffstedde.

Het echtpaar krijgt 3 kinderen:

 Anne Cristina, gedoopt op 21 mei
1802, geboren te Graes,
doopgetuigen zijn: A. Gertuda
Löring en Rotgerus Hilbering. Dit
kind draagt dezelfde naam als haar
grootmoeder.

 Gerardus Henricus Löring gedoopt
op 5 februari 1805, geboren te
Graes. Doopgetuigen zijn: Johann
Herman Busch en Martha Hilbering.

 Gerhardus Albertus, gedoopt 6
januari 1807, geboren te Graes.

De eerste naam van beide zonen komt
overeen met die van hun grootvader.

Voor de geboorte van het derde kind
overlijdt vader Adolphus Löring aan
koorts en wordt op 18 augustus 1806
begraven.

De tweede "Adolphus", genoemd in het
vorige hoofdstuk, is geboren in 1738 en ten
tijde van dit huwelijk al ruim 59 jaar. Het is
niet aannemelijk dat hij op deze leeftijd nog
een gezin gaat stichten. Een tweede
bevestiging dat de 'juiste Adolphus' is
gekozen zijn de voornamen van de
kinderen. De voornaam van beide zonen
komt overeen met die van hun grootvader.

Op Averesch
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Bevolkingsregister Lonneker
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4.5 Generatie 3, Oud-Vader

Gerardus Henricus Löring, is de volgende in
de rechte lijn.

Hij wordt op 5 februari 1805 in Graes
gedoopt met deze Nederlandse voornamen.
Zijn ouders zijn Adolphus Löring en Maria
Hilbering.
Als doopgetuigen treden op: Johann
Herman Busch en Martha Hilbering.

Op 18 november 1834 wordt er een dubbel
huwelijk gesloten in Wessum, n.l.
Gerardus Henricus trouwt en zijn zuster
Anne Cristina in de St. Martinuskerk met
broer en zus Dünne.
Dit staat als volgt in het trouwboek
vermeldt:
"Anne Christine Löring, Im Assech...., 32

jaar trouwt met Bernard Heinrich
Dünne, in Steggehaus bij Graes, 32
jaar. Getuigen zijn Gertr. Henr.
Busch Löttum en Johann Henr.
Dünne."

"Gerhard Heinrich Löring, in
Aschenmauer bij Graes, trouwt met
Gertud Dünne, in Steggehaus, 30
jaar. Getuigen zijn Henr. Herm.
Ascheman en Joseph Dünne.

Bernardus Hendricus Dünne, de partner van
Anne Christine Löring is geboren te Graes
en gedoopt op 1 januari 1803 in de kerk van
Wessum.
Zijn ouders zijn Johannes Bernardus Dünne
en Magaretha Dünne, de doopgetuigen zijn
Ben Henr. Steggehues en Adeus Schutt.

De woonplaats Steggehaus en de
familienaam Steggehues lijken sterk op
elkaar! We kunnen ons dan ook de vraag
stellen wat de relatie is tussen de naam van
de woonplaats en de familienaam
Steggehues.

De voornamen van Gerhard Heinrich
Löring worden ook een enkele keer op zijn
Nederlands als "Gerardus Hendrikus"
geschreven, met vermelding van dezelfde
ouders en geboortedatum! Mogelijk dat zijn
moeder, met de naam Maria Hilbering
Nederlandse van geboorte is!

Het beroep van Gerhard Heinrich Löring
is "Leibzichter, wat zoveel is als een
boeren-arbeider, die op of bij de boerderij
van zijn baas woont.
Zijn adres luidde "Im Aschemauseen?". De
naam van de huwelijksgetuige is Ascheman,
die sterk lijkt op de naam van deze boerde-
rij. Wellicht was Hermann Ascheman de
baas van de bruidegom. Deze familienaam
staat veelvuldig in de DTB-boeken
vermeldt!

Het echtpaar Gerhard Heinrich Löring en
Gertud Dünne krijgen zeker 5 kinderen:
 Johann Bernard, geboren te

Wessum, 20 april 1837
 Johann, 28 januari 1841
 Johann Henrich, geboren te Graes,

gedoopt 3 september 1845, met als
doopgetuigen Christina Löring en
Henrich Herm Auseman

 Elisabeth, 6 februari 1844
 Anna Margaretha Elisabeth, gedoopt

18 mei 1848

Johann Bernard vormt binnen de stamboom
de volgende generatie.
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De markt en de kerk van Enschede na de grote stadsbrand in 1862. Tegen de toren het
torenschooltje, links de tuin en N.H. pastorie

Inschrijving van Johan Bernard Löring in het bevolkingsregister te Lonneker
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4.6 Generatie 4, Bet-Overgrootvader

Johann Bernard Löring is geboren te
Wessum op 20 april 1837. Zijn ouders zijn
Gerhard Heinrich Löring en Gertrud,
geboren Dünne.

Naar Nederland.
Johann Bernard Löring, van beroep
timmerman, vertrekt in 1862 naar Enschede.
De brand die Enschede teisterde, vormt de
directe aanleiding voor zijn vertrek. Een
hele binnenstad moest opnieuw gebouwd
worden, dus werk genoeg.

Deze brand is dan ook indirect de
aanleiding tot de vestiging van onze
familietak "Löring" naar Nederland.

Johann Gerhard was echter niet de eerste
"Löring" die van Duitsland naar Nederland
vertrekt.
Sinds mei 1832 woont n.l. in Lonneker
Johann Heinrich Löring, van beroep
landbouwer. Op 19 augustus 1835 trad hij
voor de burgerlijke stand van Lonneker in
het huwelijk met Geertruda Slothuis. Uit de
huwelijksakte blijkt dat hij geboren is in het
Duitse Epe, gelegen op enkele kilometers
van Wessum. Zijn vader was Johann
Leurink, geboren 4 april 1799 en gehuwd
voor 1824 met Johanna Prins.

Of het toeval is dat onze overgrootvader
zo'n dertig jaar later in dezelfde omgeving
gaat wonen? Uit de familiegegevens blijkt
dat er vanaf ongeveer 1740 buiten dezelfde
achternaam geen familierelatie bestaat.
Meer over deze familie Löring welke ook
nu nog in de omgeving van Enschede woont
vindt U in het laatste hoofdstuk.

De stadsbrand.
De stadsbrand in Enschede brak op 7 mei
1862 's middag even voor 1 uur uit ten
huize van L. v.d. Voort aan de oostzijde van
de Kalanderstraat. Door de felle
zuidoosterwind aangewakkerd sloeg het

vuur al gauw over naar de westzijde van de
straat en van daar naar de Zuiderhagen. Hier
vatte de katoenspinnerij van Van Heek & co
en de woonhuizen vlam. Om half drie stond
het stadhuis in brand. Om omstreeks drie
uur brandde de beide kerken en was de hele
stad een grote vuurzee, ook buiten de
stadsgracht aan de straten naar Hengelo,
Haaksbergen en Gronau. De snelle versprei-
ding van de brand was vooral te wijten aan
de droge scherpe oostenwind.

In de eerste nacht werden de inwoners
ondergebracht in boerenschuren of
verbleven onder de blote hemel buiten te
stad. De eerste dagen na de brand was er
gebrek aan alles, vooral nijpend was het
gebrek aan levensmiddelen.

Bij de brand werden verwoest: 633 huizen,
25 stallen en 44 pakhuizen. Voorts alle
publieke gebouwen als: het raadhuis, de
twee scholen, de Ned. Hervormde kerk, de
synagoge, het weeshuis en de grote
sociëteit. Verder brandde een achttal
textielfabrieken af.

Totaal 3675 zielen werden dakloos. Een
zeer klein gedeelte van de schade kon door
de verzekeringen worden vergoed. Vier
maatschappijen betaalden plm. 2.000.000
guldens uit.
In de dagen erna kwamen allerlei hulpacties
opgang. De Nederlandse bevolking zamelde
250.000 gulden in, naast kleding,
levensmiddelen e.d. Er werden 400 tenten
op verschillende punten om de stad
geplaatst om de mensen te huisvesten.

In oktober 1862 huisden nog vele mensen in
tenten ondanks de voortvarendheid
waarmee de problemen werden aangepakt.
De gemeente had een nieuw reglement voor
het bouwen van huizen binnen vijf dagen
gereed, en dit trad na goedkeuring door de
Gedeputeerde Staten op 3 juni in werking.
De oude stadsindeling bleef bestaan.
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Op 1 juli waren al 99 huizen en op 31 juli
198 woningen in herbouw.
Ook de kerken, scholen synagoge,
bibliotheek, weeshuis, en fabrieken moesten
herbouwd worden. Op 31 dec. 1863, dus
anderhalf jaar na de brand waren 630
woningen weer opgebouwd.

Voor een timmerman was er dus voldoende
werk.

Topografische kaart Lonneker / Enschede rond 1950
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Trouwacte Johann Bernard Löring

Huwelijk

Op 24 januari 1878 treedt Johann Bernard
Löring voor de "Standesbeamte" in Ochtrup
in het huwelijk met de "dienstbode"
Johanna Werning. Johann-Bernard woont
ten tijde van zijn huwelijk in Enschede, zijn
ouders in Wessum.

Johanna Werning is geboren op 14
december 1848 in Ochtrup. Haar ouders
zijn Gerhard Heinrich Werning en ...,
geboren Feldhues.
Ochtrup was aan het einde van de vorige

eeuw al een behoorlijk grote plaats. Het ligt
een 15 km ten oosten van Gronau en staat al
eeuwenlang bekend om het pottenbakken.
Het stadje telt nu 18.000 inwoners.
Bezienswaardigheden zijn o.a. de
Töpfereimuseum, de windmuhle en de
Hollander Mühle van 1848. Verder staan er
diverse vakwerkhuizen. Het oude
gemeentehuis dateert uit de vorige eeuw,
terwijl de kerk in het centrum ook al
meerdere eeuwen oud is.
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Van Links naar Rechts: Anna, Berta en Hendrik Löring
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Naar Lonneker

Het jonge paar gaat wonen in Lonneker, in
de vorige eeuw een agrarische gemeente
onder de rook van Enschede. Tussen 1882
en 1888 verhuist de familie naar het
centrum van Enschede, naar het adres op
Lage Bothofstraat 52. Per 15 november
1912 wordt er verhuisd naar de Drienerweg
31.

Het echtpaar krijgt 6 kinderen:
 Geertruda Elisabeth, 15 december

1878
 Hendrikus Bernardus, 12 mei, 1880
 Anna, 12 januari, 1882
 Francisca, 19 juni 1888
 Maria, 12 februari, 1890
 Christina, 18 januari 1893

De eerste drie kinderen worden in Lonneker
geboren, de laatste drie in Enschede.

De levensloop van de kinderen Löring:

Geertruda Elisabeth, Berta
Werd van beroep "doosjesplakster"
en verhuisde naar de Walhofsweg 2.
Zij trouwt op 8 juni 1905 te
Enschede, op dezelfde dag als haar
zus Anna, met Engelbertus
Bernardus Schulte, geboren te
Enschede op 22 mei 1875.
Schulte werd filiaalhouderhouder
voor de Bata en verhuisden naar
Eindhoven, waar zij een schoen-
winkel drijven. Later
hebben zij op de Demer een
souveniers-winkel.
Zij overleed op 24 mei 1961 en
werd op 26 mei d.a.v. begraven op
de R.K. begraafplaats te Enschede.

Hendrikus Bernardus
Wordt smid. Hij vormt de volgende
generatie in de stamboom, meer
informatie staat in het volgende
hoofdstuk.

Anna
Trouwt op 8 juni 1905 te Enschede
met Gerardus Johannes Nieuwe
Weme, geboren op 7 maart 1874 te
Weerselo. Zijn beroep is bakker. Dit
echtpaar voert dan ook een kruide-
nierswinkel annex bakkerij aan huis.
Anna overlijdt op 15 oktober 1960,
na een langdurige ziekte, in het R.K.
Ziekenhuis te Groenlo. Op 19
oktober wordt zij begraven op de
R.K. Begraafplaats te Enschede.

Francisca
Krijgt als roepnaam Siska. Zij wordt
naaister van beroep en woont o.a. op
het adres Lipperkerkstraat 113. Later
verhuist zij naar de Deuningenstraat
184.  Zij trouwt op 7 mei 1914 te
Enschede met Martinus Roelofs,
geboren 30 augustus 1887 te
Hellendoorn. Martinus Roelofs
overlijdt ongeveer 1935. Na een
korte ziekte sterft Francisca op 8
april 1983 te Haaksbergen en wordt
op 12 april daar op volgend
gecremeerd.

Maria
Verhuist naar de Wezehogweg 2.
Maria huwt op 29 juni 1916 te
Enschede met Hermanus Heskamp,
broodbakker, geboren op 5 mei 1885
op De Loo.

Christina
Gaat als "Tante Stien" door het
leven. Zij huwt op 4 oktober 1917 te
Enschede met Lambert Scholte,
onderwijzer te Epe. Omdat hij
katholiek was had hij in deze streng
gereformeerde omgeving een
moeilijk leven. Hij verhuist naar
Nijmegen waar hij in 1967 overlijdt.
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Tuin bij Tante Siska in Enschede

Tante Siska & Ome Martinus Roelofs – Löring
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Identiteitskaart Anna Löring-Werning

Overlijdensacte Johann Bernard Löring
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Johanna Werning blijft, in tegenstelling tot
Johann Bernard, de Duitse nationaliteit
houden. Na de eerste Wereld Oorlog wordt
zij als 'vreemdeling' beschouwd. Op 14
januari 1919 ontvangt zij een
identiteitskaart" die zij steeds bij zich moet
dragen. Als handtekening zette zij drie
kruisjes.

Johann Bernard Löring overlijdt op 83-
jarige leeftijd, op 11 augustus 1920, 's
nachts om twee uur, aan de Drienerweg. Hij
wordt op 14 augustus begraven op het R.K.
Kerkhof te Enschede.

In tegenstelling tot wat in de overlijdensakte
staat opgenomen, werden de namen op het
"bidprentje" verkeerd gespeld. De voor-
naam Johann met één 'n' geschreven en de
achternaam als 'Lörink'.

Zijn vrouw Johanna Werning overlijdt op
11 december 1925 te Enschede en wordt op
15 december op het R.K. Kerkhof aldaar
begraven.
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Geboorteacte Hendrikus Bernardus Löring

Mierloseweg, begin deze eeuw, rechts woning van Hendrik Löring
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4.7 Generatie 5, Overgrootvader

Hendrikus Bernardus Löring.
De geboorteakte:
"Op heden den twaalfden mei 1880 des
jares achttien honderd tachtig, is voor Ons,
ondergetekeende, Ambtenaar van den
Burgerlijken Stand der Gemeente Lonneker,
Provincie Overijssel, verschenen:
Johann Bernard Löring
oud drieënveertig jaren, timmerman
wonende te Lonneker, die Ons heeft
verklaard, dat zijne huisvrouw Johanna
Werning, zonder beroep, op woensdag den
twaalfden mei deses jaars, des morgens ten
vier ure, ten zijne huize in de wijk
Averdk...marke is bevallen van een kind van
het mannelijke geslacht, aan wat hij
verklaard heeft dat door hem de voornamen
van Hendrikus Bernardus zijn gegeven.

Deze verklaring is geschied in
tegenwoordigheid van Albert Hermanniet
Bross, oud achtenveertig jaren, van beroep
timmerman en Jan Stienebos, oud
negenendertig jaren, van beroep metselaar
wonende binnen in de gemeente, opzettelijk
daartoe meegebragte getuigen en is
daarvan opgemaakt deze Acte die na
voorlezing door ons, den comparant en de
getuigen is getekend."

Lonneker was een zelfstandige agrarische
gemeente onder de rook van Enschede die
in 1934 werd geannexeerd door deze grote
stad.

Hendrikus Löring werd smid van beroep en
ging werken bij de Koninklijke
machinefabriek Gebr. Stork & Co, te
Hengelo.
Dit bedrijf bouwt in 1868 een nieuwe
machinefabriek in Hengelo. De beginjaren
zijn zeer moeilijk. Reparatiewerk krijgt men
wel maar een nieuwe stoommachine durfde
men aanvankelijk nog niet van hen te
kopen.

Spoedig wordt echter die schroom
overwonnen, zodat in 1873 de honderdste
stoommachine kan worden geleverd.

Rond 1900 gaat het goed met Stork, men
bouwt veel nieuwe machines. De 2000e

ketel en de 3000e machine worden in 1912
afgeleverd.

Naar Helmond.
Hendrikus Löring vertrekt vanuit Stork in
1906 naar Brabant en gaat bij Carp in
Helmond werken. Volgens een verhaal
werd hij als monteur door de Fa. Stork
uitgezonden naar Carp was destijds een
grote textielfabriek. Later werd hem door
deze firma een baan aangeboden, die hij
aanvaardde.

Op 8 juni 1906 wordt hij, 26 jaar oud,
ingeschreven in het bevolkingsregister van
Helmond. Als beroep staat hier vermeldt
"Chef-machinist".
Hij ging in pension en woonde een periode
midden in het centrum van Helmond, op de
hoek Veestraat/Kamstraat.

Helmond, Veestraat, begin deze eeuw
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Trouwacte Hendrikus Bernardus Löring en Johanna Donata Spierings
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Priesterfeest Lambert Spiering, 5 augustus 1934. Links van de priester
Johanna Spierings (oma), rechts Cornelia Spierings-Broeren, zijn moeder.
Achterste rij 2e van links Bernard Löring, 3e van rechts Dora Löring.

4.7.1 Trouwen

Op zijn verjaardag, 12 mei 1908, trouwt
Hendrikus Bernardus Löring in Uden met
Johanna Donata Spierings. Bij de sluiting
van dit huwelijk verklaart de moeder van de
bruidegom: "niet te hebben leeren
schrijven".
Johanna Donata Spierings is geboren te
Uden op 10 juni 1887.
Haar ouders zijn Johannes Wolterus
Spierings, van beroep kuiper, en
Lamberdina van Lieshout, zonder beroep.
Zij wonen op 'Tuinder'.
Dit echtpaar was op 16 juni 1882 getrouwd
in Uden en kregen vijf kinderen:
 Theodora Maria, 26 maart 1885
 Johanna Donata, 10 juli 1887
 Wilhelmus Stephanus, 26 december

1889
 Elisabeth, 1 januari 1 oktober 1888
 Theodorus, 12 maart 1891

Lamberdina van Lieshout sterft op 55 jarige
leeftijd op 20 februari 1905.
Johannes Walterus trouwt voor de tweede
keer, nu met Cornelia Broeren, geboren op
13 oktober 1866 in Zeeland.

Zij krijgen samen een zoon, Petrus
Lambertus, geboren op 8 augustus 1909 in
Uden. Lambert wordt op 1 augustus 1934
tot priester gewijd en draagt op 5 augustus
zijn eerste H. Mis op in Uden. Hij treedt in
het klooster van de Kruisheren in Uden. Hij
geeft les in het studiehuis te Zoeterwoude,
wat hij tientallen jaren volhoudt. Daarnaast
heeft hij ook veel interesse in techniek.
Op 16 november 1984 komt hij te
overlijden en wordt op 21 november
begraven op het centrale kerkhof te Uden.
Cornelia Broeren overlijdt op 14 januari
1946.
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Stafkaart 1:25.000, Helmond, verkend 1896, herzien in 1906
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4.7.2 Mierlo-Hout

Het jonge echtpaar Hendrikus Bernardus
Löring/ Johanna Donata Spierings gaat
wonen in Helmond, wijk L, Het Haagje, nu
bekend als Mierloseweg.
In 1915 kopen zij grond op “’t Hout” aan de
"Mierlosedijk" en laten hier een huis
bouwen door de Fa. Jansen Sr. Het wordt
gedeeltelijk in eigen beheer afgewerkt.
Vader Johann Bernard Löring kan hierbij
helpen als timmerman en verblijft dan
meerdere malen in Mierlo-Hout.
Op 13 april 1916 wordt het gezin
ingeschreven in het bevolkingsregister van
Mierlo. Hun adres wordt dan
Helmondscheweg 53 in Mierlo-Hout.
In deze jaren logeert de familie regelmatig
in Enschede. Jan Löring kan zich een enkele
vakantie in Enschede nog goed herinneren.
Samen met zijn vader werden diverse
reisjes door het Twentse landschap en naar
Duitsland gemaakt.

Woonhuis familie Löring aan de Helmondse
weg. (foto 1986)

Gezicht op de Hoofdstraat in Mierlo-hout,
ongeveer 1930
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Paspoort Johanna Donata Löring – Spierings  (oma)

Paspoort Hendrikus Bernardus Löring, 1920 (opa)
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Familie Löring in de Opel, 1928

4.7.3 Auto

Hendrikus Bernardus Löring is een echte
technicus. Hij rijdt als een van de eerste in
Mierlo-Hout, zo rond 1920, al een auto. Het
is een tweedehands gekochte Opel, die
ruimte bood aan het hele gezin. Op zondag
werd er o.a. de familie in Uden bezocht en
een uitstapje naar Molenheide, tussen
Mierlo en Geldrop, georganiseerd. Tot
zeker in 1930 wordt er in deze auto gereden.

Deze Opel is een hoge auto met rem en
versnellingspook aan de buitenkant. Een 4-
cilindermoter van 8 PK zorgt samen met
een inmens grote versnellingsbak voor een
maximale snelheid van zo'n 70 km per uur.

Het is een open auto, waarvan de losse kap
geheel naar achteren kan worden geklapt.
Rond 1930 werd de auto niet meer gebruikt,
waarna hij langzaam werd gesloopt.
De zonen nemen later de hobby rondom
auto’s e.d. over; zij rijden jarenlang motor.
Een tweede hobby waren stoommachines.
Zo bouwden vader en zoons samen een
miniatuurstoomketel/machine die
regelmatig op tentoonstellingen de aandacht
trok.

Een ander kenmerk waarmee Opa in
Mierlo-Hout bekend is zijn de Schotse
colli’s. In de jaren vijftig/zestig heeft hij
steeds twee "lassiehonden", een zwart-witte
en een bruin-witte.
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Hendrikus Löring, ongeveer 1911

Lamberdina(Dina) Löring, 1911

Johanna Löring – Spierings, 1911

Bernardus (Ben) Löring, 1911
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4.7.4 Generatie 6: Gezin

Het echtpaar krijgt 11 kinderen, vijf
dochters en zes zonen. Twee zonen sterven
echter in het eerste levensjaar:
 Lamberdina Johanna, 12 september

1909, Helmond, overleden 12
augustus 1959

 Henricus Bernardus, 24 februari 1912,
Helmond, overleden, 4 september
1978

 Johannes Wilhelmus, 30 december
1913, Helmond, overleden 20 april
2005

 Gerardus, 3 juni 1916 Mierlo-Hout;
overleden. 12 december 1916

 Theodora Johanna, 25 mei 1918,
Mierlo-Hout

 Gerardus, 5 juli 1921 Mierlo-Hout,
overleden 27 mei 1922

 Maria Johanna, 15 december 1922
Mierlo-Hout, overleden 21 aug 2010

 Wilhelmus Theodorus, 7 aug 1924
Mierlo-Hout, overleden 10 juli 2007

 Henricus Theodorus, 17 sept 1925
Mierlo-Hout

 Cornelia Johanna, 30 oktober 1926,
Mierlo-Hout, overleden 30 juli 2009

 Johanna, 05 juni 1928, Mierlo-Hout

Lagere school Mierlo-Hout
2e rij van achter, 3e van links: Jan Löring; 2e van rechts: Bernard Löring
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Uit het trouwboekje van Hendrikus en Johanna Löring
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4.7.4.1 Lamberdina Johanna

Roepnaam Dina, wordt geboren op 12
september 1909 om half acht 's morgens
"ten hunnen woonhuize in wijk L te
Helmond". Getuigen bij de geboorteaangifte
zijn Mathias Stabel, 67 jaar, slijter en
Lambertus Marchand, oud 37 jaar, van
beroep bakker.
Na haar lagere schoolopleiding gaat ze één
á twee jaar naar kostschool. Hierna helpt zij
in het huishouden thuis.
Dina leert aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog haar toekomstige echtgenoot
Gerardus van de Waal kennen die in
Mierlo-Hout enige tijd zit ondergedoken.
Na het huwelijk in mei 1946 gaat het paar
in Dordrecht wonen.
Er worden twee kinderen geboren: Adrie op
5 januari 1948 en Henk op 10 juli 1949.
Dina komt ten gevolge van een
verkeersongeluk met haar brommer om het
leven. Zij wordt op 12 aug 1959 in
Dordrecht begraven.

Gerard v.d. Waal hertrouwt met Jeanne op 2
februari 1961.

Adrie trouwt met Peter Vervoort, Henk
blijft vrijgezel. Hij woont na de dood van
zijn moeder een periode in een tehuis te
Sterksel. Na een periode in Dordrecht keert
hij naar Brabant terug en is o.a. in pension
in Mierlo. Henk overlijdt in 1980.

Adrie en Henk van de Waal

Dina Löring

Trouwfoto Gerard van de Waal en Dina
Löring, mei 1946
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De familie-aflaat
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4.7.4.2 Henricus Bernardus

Roepnaam Ben, wordt geboren op 24
februari 1912 te Helmond. Getuigen bij de
geboorteaangifte zijn Lambertus Marchand,
39 jaar, bakker en Johannes Hubertus Beks,
32 jaar, meubelmaker.
Ben blijft vrijgezel. Hij werkt na zijn
opleiding op de Ambachtschool in Helmond
thuis in de werkplaats.

Vanaf 1916 tot aan zijn dood op 4
september 1978 woont hij in het huis aan de
Helmondse weg, later Mierloseweg
genaamd.
Een aantal jaren heeft hij zijn slaapkamer
op de zolder boven de werkplaats. Het huis
is namelijk te klein voor dit grote gezin.
Ben wordt op 6 september 1978 in Mierlo-
Hout begraven.

Paspoort Bernard Löring

4.7.4.3 Johannes Wilhelmus Löring

Roepnaam Jan, wordt geboren op 30
december 1913 om 7 uur 's morgens, te
Helmond. Getuigen bij de geboorteaangifte
zijn dezelfde personen als bij Bernard.
Toen hij ruim twee jaar was verhuisde het
gezin naar Mierlo-Hout waar het ging
wonen aan de Helmondscheweg nummer
53.
Jan is de volgende persoon in de stamreeks.
Zijn familiegeschiedenis wordt in het
hoofdstuk Jan bij Generatie 6, grootvader
uitgebreid beschreven.
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1-2-1980:
Ria met haar zus Dora en schoonzus Jeanne

Trouwdag Dora Löring met Harrie Brouwer, 27 juli 1948.
V.L.N.R.: zittend: ? Brouwer, Johanna Löring, Harrie Brouwer, Dora Löring, Hendrikus Löring, Jan
Löring.
Staand: ? Brouwer, Dina van de Waal-Löring, Gerrit van de Waal, Wim Löring, Corrie Löring, Jo
Löring, Bernard Löring, ?, Heeroom Lambert Spierings, ?, Jeanne Löring-Beerens.
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4.7.4.4 Theodora Johanna

Roepnaam Door, geboren op 25 mei 1918 te
Mierlo-Hout. Zij trouwt op 27 juli 1948 met
Henricus Gerardus Franciscus Brouwer,
geboren 2 oktober 1911 te Utrecht. Enkele
dagen daarvoor is het burgerlijke huwelijk
gesloten in Eindhoven. Harrie Brouwer
keerde kort voor zijn huwelijk, n.l. op 26
mei 1948 terug uit Indië.
Na het huwelijk woont het paar o.a. aan de
Bankastraat 2 te Amersfoort.
Er worden 5 kinderen geboren:
 Henricus Gerardus Franciscus,

roepnaam Harrie, 16 januari 1951
 Theodora, Cornelia, Johanna,

roepnaam Thea, 11 februari 1952, te
Utrecht

 Lidwina Adriana Maria, roepnaam
Lidia, 14 april 1953 te Amersfoort

 Maria, Lidwina, Theodora, roepnaam
Ria, 29 maart 1956 te Amersfoort

 Petrus, Antonius, Leonardus,
roepnaam Peter, 17 oktober 1958 te
Amersfoort.

Harrie Sr. sterft op 15 september 1988 in
Nieuwegein en wordt op 19 september
gecremeerd. Dora overlijdt op 10 april 2014
in Terborg

Dora Löring (1945)

4.7.4.5 Maria Johanna

Roepnaam Ria, geboren op 15 dec. 1922 te
Mierlo-Hout. Na de lagere school gaat zij
enige tijd 'dienen' in Helmond.
Zij volgt een intensieve opleiding
kraamverzorging en wordt
kraamverzorgster in Helmond, een functie
die zij zo'n tien jaar uitoefende.
Dan stapt zij over, en werkt als
ziekenverzorgster en bejaardenverzorgster.
In de jaren zeventig was ze mentrix van
leerlingen in verpleeghuis Lindenlust te
Boxtel.
In 1969 treed legt zij de gelofte af bij het
Circulier Instituut Nijmegen. Als leek leeft
zij in de wereld met een gelofte. Ria
overlijdt te Boxtel op 21 augustus 2010.

Ria Löring
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Huwelijk Wim Löring en Maria Hoeks, 23 juli 1959

Huwelijk Henk en Netty Löring – de Leeuw, 11 november 1959
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4.7.4.6 Wilhelmus Theodorus

Wim, geboren op 7 augustus 1924 in
Mierlo-Hout bezoekt ook hier de
jongenschool en vervolgens de
Ambachtschool te Helmond. Vanaf 1938
werkt hij thuis in de werkplaats.
Wim trouwt op 23 juli 1959 met Maria
Anna Lucia Hoeks, geboren 30 juli 1933 in
Eindhoven. Na een korte periode van
inwoning in het ouderlijke huis aan de
Helmondseweg trekken zij in hun eigen
woning aan de Anjerstraat 18 in Mierlo-
Hout, later Mahoniehoutstraat genoemd.
Hier worden twee kinderen geboren:
 Bernardus, Hendricus Antonius

Maria op 18 juni 1962
 Theodorus Anthonius Johannes

Maria op 5 september 1963.
Wim overlijdt op 19 juli 2007 na een
verblijf van 6 weken in het bejaardenhuis.
Zijn vrouw Mimi Löring-Hoeks overlijdt op
8 mei 2013, na een verblijf van zes jaar in
Huize Alphonsus in Helmond

Wim Löring

4.7.4.7 Henricus Theodorus

Henk wordt geboren op 17 sept. 1925 te
Mierlo-Hout. Hij werkt vanaf 1940 in de
werkplaats. Na de oorlog wordt hij
opgeroepen voor militaire dienst, meldt zich
in Utrecht en verblijft van mei 1946 tot
februari 1950 in Indië. Hierna werkt hij
weer in de werkplaats tot de sluiting in
1989. Henk trouwt op 11 november 1959
met Antoinetta Johanna Huberdina (Netty)
de Leeuw. Zij gaan wonen in Mierlo-Hout
in een z.g. "Coppelmanswoning" aan de
Anjerstraat, later krijgt deze straat de naam
Mahoniehoutstraat.
Het echtpaar krijgt 2 kinderen:
 Hendricus-Franciscus Cornelis

(Hans), geboren op 27 september
1960 te Mierlo-Hout

 Adrianus Wilhelmus Maria (Jos),
geboren 1 mei 1963 te Mierlo.

Hans trouwt op 19 december 1986 te
Helmond met Ine Peters.
Jos trouwt op 11 maart 1988 in Helmond
met Geertruda Timmermans en krijgen zij
twee zonen:
 Bjorn Hendricus Helena, 11 maart

1988 te Helmond
 Yannick Hendrikus Pattricius Ine op

25 februari 1992 te Helmond.
Henk overlijdt op 14 februari 2016 te
Helmond.

Henk Löring, 19 oktober 1947
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1 Februari 1955, trouwdag Frits en Corrie.
V.l.n.r.: Adrie van de Waal, Anette Löring,
Frits van der Linden en Corrie Löring.

Jo en Corrie Löring (29 juni 1943)

Corrie Löring met de lassie-hond (1952)
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4.7.4.8 Cornelia Johanna.

Corrie ziet op 30 oktober 1926 het
levenslicht aan de Helmondseweg te
Mierlo-Hout. Na de lagere school volgt ze
een opleiding voor costumière-coupeuse.
Zij werkt o.a. enige tijd bij de Fa. Van
Lieshout op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout.
Zij trouwt op 1 februari 1955 met
Godefridus Johannes Nicolaas (Frits) van
der Linden, geboren 30 januari 1922 te
Heeze. Het feest wordt gevierd in een café
aan de Helmondseweg te Mierlo-Hout. Een
accordionist zorgt voor de muziek.
Zij krijgen een gedeelte van een huis aan de
Willem Prinzenstraat Helmond. Omdat Frits
bakker is van beroep moet hij meestal
's-nachts werken en overdag slapen. Bij
inwoning is dat erg moeilijk zodat hij
overstapt naar de textielindustrie.
Later krijgen zij een eengezinswoning
toegewezen in de Rogier v.d.Weidenstraat,
in de wijk Jeruzalem.

Zij krijgen vier kinderen:
 Henricus Johannes Franciscus,

Harrie, geboren 20 november 1956
te Helmond

 Godefridus Lambertus Gerardus,
Frits, geboren 14 februari 1958 te
Helmond

 Jacoba Martina Johanna, Antoinette,
geboren 28 juni 1959 te Helmond

 Bernardus Maria, Ben, geboren 28
mei 1965 te Helmond

Frits van der Linden overlijdt op 28
september 1991 te Helmond, Corrie van der
Linden overlijdt 30 juli 2009 te Helmond.

Corrie Löring (1989)

4.7.4.9 Johanna

Jo wordt geboren op 5 juni 1928 in
Mierlo-Hout. Zij blijft als vrijgezelle thuis
wonen en verzorgt hier haar vader
en moeder.
Na het overlijden van Ben verhuist  Mierlo-
Houtse Vissenwijk en vandaar naar
bejaardenhuis St. Alphonus te Mierlo-Hout.

Jo Löring
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Veertig jarige bruiloft, v.l.n.r: Bernard, Jan,
?, van Lierop (buren), Jo.

V.l.n.r: Dien, Corrie, Wim en Gerrit van de Waal
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Gouden bruiloft, 12 mei 1958.
Kleinkinderen v.l.n.r: Harrie Löring, Harrie Brouwer, Thea Brouwer, Henk van de Waal, Ria
Brouwer, Adrie van de Waal, Hennie Löring, Lidia Brouwer en Anette Löring.

4.7.5 Bruiloften

Op 12 mei 1948 is het echtpaar veertig jaar
getrouwd. Het feest wordt thuis aan de
Helmondseweg gevierd. Twee
(toekomstige) familieleden ontbreken
echter: Henk Löring en Harrie Brouwer. Zij
verblijven op deze datum in Indië. Daar
leveren zij een "bijdrage" aan de politionele
acties.

De gouden bruiloft op 12 mei 1958 wordt
uitgebreid gevierd. Na de H. Mis in de St.
Lucia kerk wordt het feest voortgezet bij
zaal Van Bracht aan de Hoofdstraat. In de
Helmondsche Courant wordt hieraan
aandacht besteed.
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Gouden Bruiloft

40-jarige bruiloft
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4.7.6 Overlijden

Hendrikus Bernardus Löring overlijdt na
een kortstondig ziekbed, op 1 mei 1964 in
het St. Lambertus-ziekenhuis te Helmond
en wordt op 4 mei begraven te Mierlo-Hout.

De laatste jaren van haar leven verbleef zijn
weduwe Johanna Donata Spierings in het
bejaardenhuis Lindelust te Boxtel, waar
haar dochter Rie werkzaam is als
bejaardenverzorgster. Zij sterft op 13
september 1974 te Boxtel en op 17
september wordt zij begraven te Mierlo-
Hout.
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Gezicht op de werkplaats, 1986

Gebouwde machine voor Claus Garenfabriek in Helmond, dertiger jaren
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5 De werkplaats

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk over Hendrikus Bernardus
Löring wordt diverse malen "de werkplaats"
genoemd. Deze "werkplaats" speelde in het
leven van de familie Löring in Mierlo-Hout
een grote rol.

Achter het woonhuis aan de Helmondsche-
weg startte Hendrikus Löring in 1928 een
machinefabriek en reparatiebedrijf. Het
fabrieksgebouw is gebouwd door aan-
nemersbedrijf Fa. Piet en Marinus Ver-
hoeven uit Mierlo-Hout.
Een gebouw met typische kenmerken van
vooroorlogse fabriekpanden: kleine boog-
ramen en twee verdiepingen. Een dubbele
deur, met links en rechts een stalen boog-
raam in de voorgevel geeft toegang tot de
werkplaats. Het dak was uitgevoerd als
Franse kap, bedekt met pannen.

Op de zolder liggen later o.a. de gietvormen
voor machineonderdelen opgeslagen. Ook
wordt hier een extra slaapkamer getimmerd
nadat de familie te groot is geworden voor
het woonhuis. Deze zolder dient tevens
voor het plaatsen van de machine-aandrij-
vingen voor o.a. de freesbank, draaibanken
en schaafbank. Toiletvoorzieningen,
wasgelegenheid e.d. ontbreken. Voor alle
voorzieningen, ook elektriciteit, is men
aangewezen op het woonhuis.

De verwarming is primitief; een buiten-
maatse potkachel, gestookt met cokes zorgt
in de winter voor een beetje warmte.

Eerste medewerkers zijn vader Hendrikus
en de zonen Ben en Jan Löring. Na de
ambachtschool komen ook Wim en Henk,
respectievelijk in 1938 en 1940 in de zaak.

Het werk bestaat o.a. uit reparatieop-
drachten, het bouwen van textielmachines
en het maken van specifieke onderdelen.
In het klantenbestand komen o.a. voor:
Houthandel Raaymakers: textielfabrieken
van Vlissingen, Raaymakers-textiel, Brakat,
Diddens en Van Asten; Tilburgse
garenfabriek en een garenfabriek in Uden.
Ook kousenfabriek Litrofa, 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 te goed…

Voor metaalbedrijven als Robur en Franke
wordt eveneens gewerkt, evenals voor
grossierderij Spoorenberg, koffie-branderij
Edah, en Prinsen bierbrouwerij /
puddingfabriek. Bij P.A. Slaats graanhandel
te Aarle-Rixtel hadden ze vaak problemen
met de generator.
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Ausweiss van Jan Löring

Nota van een “verzamelreis” van Jan Löring
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5.2 Oorlogsjaren

Omdat in de bezettingsjaren een grote
schaarste bestaat aan materialen, is er voor
de werkplaats ook niet zoveel werk.

Om toch reparaties e.d. uit te kunnen voeren
moet er in de oorlogsjaren veel gehandeld
worden. Om materialen, kogellagers, of
motor te bemachtigen wordt het hele land
per trein afgereisd.
Diverse malen maakt Jan een reis naar
Amsterdam en Den Haag, maar uiteindelijk
komt Jan met het juiste materiaal thuis.
Deze reizen kon Jan maken omdat hij in het
begin van de oorlog een "ausweiss" kreeg,
dat hij wel zelf in Den Haag moest laten
afstempelen. Hiermee kon hij aantonen dat
hij vrijgesteld was van werken in Duitsland.
Met dit formulier ontkwam hij ook aan
internering van de 1940 gemobiliseerde
militairen. Enkele van zijn dienstmaten die
zich wel moesten meldden Amersfoort, o.a.
afkomstig uit Helenaveen en Leende, zijn
nooit meer terug gekomen.
Deze ausweiss ontving hij omdat de
werkplaats trekstenen maakten in opdracht
van Metallo. Het voorbewerken, waaronder
het solderen vond plaats in de werkplaats.
Alleen de afwerking, de diameter van het
gaatje, werd door Metallo zelf gemaakt. De
eigenaren van dit bedrijf waren twee
Duitsers.

Er worden in deze jaren diverse contacten
opgebouwd, o.a. met de firma Fransen in
Den Haag. Naar deze firma wordt op
verzoek in een kist, met als omschrijving
machineonderdelen, een zak graan
opgestuurd.

Tijdens de oorlog worden er ook molentjes
gemaakt om lijnolie te persen uit koolzaad.
Deze olie is o.a. geschikt voor braden en
bakken. Met dit apparaat als ruilmiddel kan
nog wel eens eten verzameld worden.

Op de verzamelreizen werd ook Ede diverse
malen aangedaan. Hier woonde oom
Lambert Scholte en tante Stien Scholte-
Löring. Als katholieken in een streng
gereformeerde omgeving hadden zij het
daar niet gemakkelijk. Handel tussen
katholieken en protestanten was blijkbaar
niet mogelijk... Op verzoek nam Jan een
grote fles lijnolie mee, waarmee zij
maanden vooruit konden.
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De werkplaats, veertiger jaren

De werkplaats, jaren 40

Typeplaatje jaren 60
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5.3 Na de oorlog

Na de oorlog wordt de fabriek verder
uitgebreid. In 1953 wordt een nieuwbouw in
gebruik genomen, gebouwd voor de oude
fabriek.
Dit gebouw is modern uitgevoerd: zonder
ramen maar met lichtinval via het glazen
dak. Het kunstlicht in deze hal bestaat uit
moderne grote lampen, dit in tegenstelling
tot de oude hal waar locale verrichting was
aangebracht. Een echt kantoor maakt het
bedrijfspand compleet.

In de naoorlogse jaren werd er ook
geïnvesteerd in machines. Een draaibank en
boormachine kwamen uit Duitsland. Als
compensatie voor de oorlogsschade werden
deze naar Nederland vervoerd en door de
regering verkocht. Jan kan zich nog goed
herinneren dat hij een van de draaibanken in
Rotterdam op een veiling heeft aangeschaft.

Een van de grootste sleeschaafbanken van
Helmond en omgeving staat ook hier. Er
was zoveel werk voor deze machine
beschikbaar dat deze regelmatig in de
avond- en nachturen doorliep. Geïnvesteerd
werd er o.a. in een kolomboormachine en
een rond- en vlakslijpmachine.
In de nieuwe hal was ook ruimte voor de
montage van nieuwe machines
gereserveerd. Hier monteerde men o.a.
houtbewerkingmachines in kleine series,
waaronder lang-gatboormachines, cirkel-
zagen en freesbanken.

Hendrik Löring aan de
kolomboormachine, 1948
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Bernard Löring bezig aan de miniatuur-stoommachine

Een Löma product, een houtfreesbank, in serie gebouwd
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5.4 Zestiger jaren

De bereikbaarheid van de werkplaats is tot
ongeveer 1960 beperkt: een smalle gang
tussen twee woonhuizen vormt de entree.
Wanneer een blok huizen kan worden
aangekocht, bewoond door schoenmaker
Giesbers en schilder Van Lierop, wordt een
brede inrit gemaakt. De werkplaats is
voortaan ook met auto's bereikbaar.

Klanten in deze jaren, waarvoor onderdelen
werden gemaakt of reparaties werden
verricht, zijn o.a. bierbrouwerij Bavaria,
Hatema en van Vlissingen. Voor dit laatste
bedrijf worden ook machines gebouwd
t.b.v. het blauwdrukproces welke naar
Afrika werden vervoerd.
Hatema versleet tandwielen bij de vleet,
met als gevolg dat er wel zo'n duizend
tandwielen zijn gedraaid welke vervolgens
bij de fa. Bierens in Tilburg werden
gefreesd.

Langgatboormachines, gebouwd in serie

Andere klanten zijn Van Ommeren uit
Milheeze, houtzagerij van de Vleuten uit
Mierlo, de Jumbo, en van Dongen uit
Helmond.
Een bijzondere klant was Hazeveld die eerst
houten speelgoed maakte en later een
kleerhanger fabriek begon. De branden die
dit bedrijf troffen leverden diverse malen
veel werk op.

De meest branchevreemde opdracht was
wellicht de afbouw van een plezierjacht van
Van Ommeren uit Mierlo-Hout. In 1967-
1968 stond dit schip maandenlang langs de
werkplaats opgesteld.

Niet alleen vader en zoons werkten nu in de
zaak. Diverse "vreemden" hebben in de
naoorlogse jaren hier gedurende kortere of
langere tijd gewerkt. Een enkele naam is
Guus Tournee en Henk Jongen.



Pagina 70 van103

Langgatboormachine
Krantenbericht aflevering boot bij Löring
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5.5 Sluiting

In het voorjaar van 1989 sluit 'De
werkplaats' na een periode van ruim zestig
jaar definitief haar deuren. De laatste zonen
van Hendricus Löring hebben ongeveer de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Overzichtfoto’s uit 1986

Voor Wim is een verblijf van ruim vijftig
jaren tussen deze vier muren lang genoeg.

De Jumbo koopt de opstallen, de machines
vinden in de hele regio gretig aftrek.
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Jan Löring, militaire dienst

Oproep militaire dienst Jan Löring

Geboorte-aankondiging in Zuid-
Willemsvaart, 2 januari 1914
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6 Generatie 6, grootvader

6.1 Jan Löring

6.1.1 De jonge jaren

Jan Löring is geboren op dinsdag 30
december 1913 te Helmond. Zijn ouders
zijn Hendrikus Bernardus Löring en
Johanna Donata Spierings.

Op tweejarige leeftijd verhuist hij samen
met het gezin naar Mierlo-Hout waar ze
gaan wonen aan de Helmondscheweg 53.
Na het doorlopen van lagere katholieke
school in Helmond, de Canisiusschool in de
Molenstraat, bezoekt Jan de Ambachts-
school aan de Weg op de Heuvel in
Helmond.
Vervolgens werkt hij thuis in de
machinefabriek/reparatie-inrichting die zijn
vader in 1928 begint.

Op 12 mei 1932 wordt hij in Helmond
gekeurd voor militaire dienst.

Geboorteacte Jan Löring

In 1933 moet hij werkelijk opkomen en
wordt ingedeeld bij het 8e regiment
veldartillerie, garnizoen Ede.
Daar moet hij ook opkomen voor een
herhalingsoefening van 17 dagen in de
zomer van 1937.
Vanaf eind augustus 1939 tot mei 1940 is
Jan gemobiliseerd. Hij verblijft in Doorn,
bij het Artilleriecommando, dat uit zo'n 40
man bestond.
Nadat hun hoofdkwartier op 10 mei 1940
met een aantal bommen te maken had
gekregen verhuisde dit commando naar
Leersum, waar het in een villa in de bossen
meer beschutting vond. De volgende
vestigingsplaatsen zijn Amerongen en
Rhenen. Jan maakt de slag op de
Grebbenberg mee.
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Verklaring van ondertrouw

Jeanne, An en Truus Beerens Jan en Jeanne Löring-Beerens
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6.1.2 Trouwen

Tijdens de oorlogsjaren komt Jan
regelmatig in het café van Henricus Beerens
op Sluis 8.
Henricus Beerens is van oorsprong
schipper. Toen zijn vrouw Antoinette van
de Vijver na de geboorte van vierde
dochter, Theodore Johanna stierf gingen de
kinderen naar een kostschool in
Nederweert, terwijl vader bleef varen.

Na zijn tweede huwelijk met Johanna Maria
Pardoel op 24 november 1920 verlaat hij
het schip. Aan de wal gaat hij op Sluis 8 in
Helmond, een café, kruidenierswinkel en
oliehandel drijven, vooral gericht op de
bevoorrading van de schepen in de Zuid-
Willemsvaart. De kinderen komen na
afronding van het schooljaar in juli 1924
thuis wonen in Helmond.

Het gezin Beerens telt uiteindelijk tien
dochters. De oudste dochter Adiana
Gertruida, roepnaam Jeanne, heeft voor een
groot deel zorg over het huishouden. Zij is
dan ook een soort moeder voor de jongere
kinderen.

Café Beerens, sluis 8

Jan Löring krijgt verkering met Jeanne en
trouwt op 28 augustus 1946 te Helmond.
De kerkelijke huwelijksvoltrekking vindt
plaats in de St. Lambertuskerk, de bruiloft
wordt natuurlijk gehouden in de het café op
Sluis 8.

In deze naoorlogse periode heerste er grote
woningnood. Het echtpaar was dan ook al
blij dat zij twee kamers konden huren aan
de Kanaaldijk nabij Sluis 8. Hun adres luidt
in 1946: "Mierlo, Goor G 39".
Menigmaal gaat Jan, samen met de oudste
dochter Antonette en de hond te voet naar
zijn ouders in Mierlo-Hout.

Helmondsche Courant, 29 aug. 1946
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6.1.3 Mierlo-Hout

In het voorjaar van 1953 verhuist het gezin,
dat inmiddels drie kinderen telt, naar
Mierlo-Hout. Na een zeer moeizaam proces
krijgen zij een huurhuis aan de Slegersstraat
toegewezen. Later wordt dit adres gewijzigd
in Lieve Vrouwestraat 8.
De twee blokken van vier woningen worden
als laatste in dit nieuwbouwwijkje gebouwd
door aannemer Harrie van Dijk uit
Helmond. De twee-onder éénkap woningen
en de woningen aan het huidige St.
Agathaplein zijn dan al gebouwd. Bij de
bouw van die woningen ging aannemer Van
Lieshout failliet en vertrok naar Suriname.
In de eerste periode ontbrak de toegang tot
de Lieve Vrouwestraat; de woningen waren
bereikbaar via een pad, waarlangs een sloot
liep. Pas in 1955 wordt een straat aangelegd
nadat de gemeente Mierlo grond kon
aankopen van boer Van den Heuvel.

Hennie, Jan, Anette, Jeanne en Harrie

Het echtpaar krijgt 5 kinderen;
 Antoinette Johanna Maria,

Helmond, 8-8-1948. Doopgetuigen
Ad en Truus van Schijndel-Beerens

 Henricus Bernardus Cornelus,
Mierlo, 13-12-1949 Doopgetuigen
Bernard en Corrie Löring

 Johannes Henrikus Wilhelmus,
Mierlo, 09-03-51 Doopgetuigen
Wim Löring en An Beerens

 Adrianus Theodorus Henricus,
Mierlo, 11-11-53 Doopgetuigen
Harrie en Theodora Brouwer-Löring

 Johanna Theodora Adriana
Maria, Mierlo, 17-5-1956
Doopgetuigen Janus en Dora
Berkers-Beerens
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Anette en Harrie Löring met “Asta”, 1963

Ad, Hennie, Ans, Harie en Anette. 1959



Pagina 79 van103

6.1.4 Herinneringen

Alle kinderen bezoeken de kleuterschool in
het zustersklooster aan de Hoofdstraat in
Mierlo-Hout. De meisjes gaan vervolgens
naar de St. Luciaschool, waar de zusters van
Schijndel de sceper zwaaien, de jongens de
St. Odulfusschool, waar de broeders van
Huize De la Salle de verantwoordelijkheid
dragen voor het onderwijs.

De jongens gaan bij de welpen en
vervolgens bij de verkenners nadat de
blokhut vanuit de Nuenense heide naar het
sportveld aan de Slegersstraat is verhuisd.
Iedere woensdag hangen de jongens rond op
de Helmondseweg. Het terrein rond de
machinefabriek is een leuk speelterrein
waar ook wel eens "gerotzooid" wordt.
Maar om vijf uur was dat afgelopen, dan
was het televisie kijken. Dit was uniek aan
het einde van de jaren vijftig. Opa was een
van de eerste mensen die een TV bezat.
Iedere woensdag om vijf uur begon het
kinderuurtje met o.a. Pipo de Clown. Oma
bakte ondertussen kersenstreuf.

Vader ruilt in deze periode zijn motor in
voor zijn een auto, een Vauxall. Verder is er
thuis een hond, een boxer met de naam
Asta.
Harrie en Ad gingen in militaire dienst,
Harrie bij de Genie, Ad bij de
Marechaussee.

Verdere aangelegenheden van het gezin:

Antoinette Johanna Maria, roepnaam
Annette, trouwt op 28 december 1971 met
Henricus Johannes Maria van Hoof,
geboren 8 mei 1946 te Helmond. Zij gaan
wonen aan de Hortsedijk in Helmond.
Er worden twee kinderen geboren:
 Freek,Godefridus Johannes, op 22

november 1976
 Adrie Gertruda Maria op 18 juni

1979, beiden te Helmond

De stamhouders zijn:
 Henrikus Bernardus Cornelis,

roepnaam Hennie die vrijgezel blijft
 Johannes Hendrikus Wilhelmus,

roepnaam Harrie, trouwt op 3 april
1976 met Maria Johanna Josepha
Verhagen

 Adrianus Theodorus Henricus,
roepnaam Ad, gaat in Mierlo samen-
wonen met Mieke van de Boomen

Johanna Theodora Adriana, roepnaam Ans,
trouwt op 2 oktober 1976 met Johannes van
Hoof. Een tweede scoutinghuwelijk in
Mierlo-Hout binnen een half jaar. Zij gaan
wonen in de boerderij, het ouderlijke huis
van Hans aan de Houtsestraat. Na twee
jaren verhuizen zij naar Beek en Donk en
vervolgens naar Gemert.

Jan en Jeanne zijn op 28 augustus 1971 25
jaar getrouwd. Zij vieren dit met de
kinderen op bescheiden schaal, nadat zij
eerst een "tweede huwelijksreis" naar
Mallorca hebben gemaakt.

Helaas wordt Jeanne op 5 mei 1980
getroffen door een hersenbloeding. In het
vervolg is ze afhankelijk van een
verpleegtehuis. De eerste jaren verblijft zij
op St. Jozefheil in Bakel, om na het
gereedkomen van Keizerinnedael in
Helmond hier haar intrek te nemen.

Op 28 augustus 1986 vieren zij samen met
de gehele familie veertigjarige bruiloft bij
"De Briketterie" te Mierlo-Hout.

Jeanne overlijdt op 76-jarige leeftijd op 10
januari 1992, waarna zij op 13 januari in
Helmond wordt gecremeerd.
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Harrie Löring, 2e rij van achteren, rechts; en Marianne Verhagen, 2e rij van voren, 3e van
links, samen op de kleuterschool

Geboorteacte Johannes Hendrikus Wilhelmus Löring
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7 Generatie 7, vader

7.1 Johannes Henricus Wilhelmus Löring

Harrie trouwt op 3 april 1976 met Maria
Johanna Josepha Verhagen. Wat zijn zich
pas later realiseren is dat zij op vierjarige
leeftijd op de kleuterschool in dezelfde klas
hebben gezeten.

Het is in Mierlo-Hout een z.g.
scoutinghuwelijk. Harrie als leider van de
Rowanafdeling, trouwt met Marianne die
akela bij de welpen is.
Een jaar voor het trouwen kochten zij een
typisch huis aan de Klokstraat 4 in Aarle-
Rixtel, dat ingrijpend moest worden
verbouwd. In 1982 verhuizen zij naar de
Molenstraat in Aarle-Rixtel.

Het echtpaar krijgt twee kinderen.
Evie Marie Jeanne, geboren te
Helmond, 24 oktober 1979
Vera Marie Henriette, geboren 15
augustus 1982

De woning aan de Lieve Vrouwestraat nr 8 te
Mierlo-Hout
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Harrie Löring en Marianne Verhagen, 3 april 1976

Anette Löring en Rini van Hoof, 23-12-1971 Hans van Hoof en Ans Löring, 2-10-1976
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7.2 Adrianus Theodorus Henricus Löring

Ad Löring is de tweede stamhouder. Hij
woont samen met Mieke van de Boomen.

Hun twee kinderen zijn:
 Maut, geboren, geboren 14

september 1989 te Mierlo
 Joost geboren, geboren 5 maart

1991, te Mierlo die de stamhouder
van deze tak is

v.l.n.r: Ad, Maut, Joost en Mieke (1991)
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8 De andere stamhouders

De andere stamhouders van de familie
Löring zijn:
Hendricus-Franciscus Cornelis

(Hans) Löring, geboren op 27
september 1960 te Mierlo-Hout

Adrianus Wilhelmus Maria (Jos),
geboren 1 mei 1963 te Mierlo

Hans en Jos zijn zonen van Henricus
Theodorus Löring en Antoinetta Johanna
Huberdina (Netty) de Leeuw.

Jos trouwt op 11 maart 1988 in Helmond
met Geertruda Timmermans en zorgt voor

twee stamhouders:
Bjorn Hendricus Helena, 11 maart

1988 te Helmond
Yannick Hendrikus Pattricius Ine

op 25 februari 1992 te Helmond.
Voorts zijn er nog 2 stamhouders:
Bernardus, Hendricus Antonius

Maria, geboren 18 juni 1962
Theodorus Anthonius Johannes

Maria, geboren 5 september 1963
Ben en Theo zijn de zonen van Wilhelmus
Theodorus Löring en Maria Anna Lucia
(Mimi) Hoeks.

TTheo en Wim Löring op de Hannover Messe
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9 De familie Löring in de andere woonplaatsen

9.1 Lonneker / Enschede

Wanneer Johann Bernard Löring in 1862 in naar Enschede verhuist woont in het nabij gelegen
Lonneker Johann Henrich Löring, landbouwer van beroep.

Dit blijkt uit de huwelijksakte:op 19 augustus 1835. Hij treedt dan, 32 jaar oud,  voor de
burgerlijke stand van Lonneker in het huwelijk Uit de  huwelijksakte blijkt dat is Johann
Henrich Löring afkomstig is uit Epe, in het koninkrijk Pruissen. Dit is zo’n 10 kilometer
verwijderd van Wessum waar de familie van Johann Bernard vandaan komt.

Om na te gaan of er een relatie bestaat tussen de nakomelingen van de Johann Henrich Löring
(nu hoofdzakelijk woonachting in het oosten van Nederland) en de in de vorige hoofdtukken
beschreven familie Löring die in Noord-Brabant woont is de eerstgenoemde familietal eveneens
in . kaart gebracht.

Johann Henrich is een kleinzoon van
Johann Hermann Löring, gestorven in Epe op 4 april 1799 en Joanna Prinz, gestorven 20 juli
1795 in Epe.
Johann Herman Löring zal rond 1740 geboren zijn, waarschijnlijk in Epe.

Zij krijgen een zoon, (rond 1770) Johann Gerhard Löring die trouwt met Joanna Lenders,
dochter van Johann Hermann Lenders, gestorven 9 mei 1804 en Maria Meijer, gestorven 4
december 1793,

Johann Gerhard overlijdt  in Epe op 24 januari 1824, Joanna Lenders overlijdt eveneens in  Epe
op 12 juni 1831.

Johamnn Henrich, zoon van Johann Gerhard Löring en  Joanna Lenders wordt gedoopt op 27
december 1802 in Epe, Duitsland.

Hij treedt op 19 augustus 1935 in voor de burgerlijke stand van Lonneker in het huwelijk met
Geertruda Slothuis.
gedoopt op 6 november 1810 te Lonneker, zonder beroep en wonende in Lonneker.

Zij is een een meerderjarige dochter van Joannes Slothuis en Joanna Schepers. En overleden op
2 juni 1864 te Enschede in de leeftijd van 53 jaar.

Uit de huwelijksakte, aanwezig in het gemeentearchief van Enschede,  blijkt dat deze familietak
Löring uit Epe in Duitsland afkomstig is.

Uit de huwelijkse bijlage blijkt dat Johann Henrich Löring in Nederland vrijstelling krijgt voor
de Militaire Militie, omdat hij in Pruissen al aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Verder staat in dit schrijven van "De Gouverneur der Provincie Overijssel" vermeldt dat hij
sinds mei 1832 in Lonneker woonachtig is.
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Teruggaande tot ongeveer 1740 bestaat er geen relatie tussen de nazater van de familie Löring
welke thans in de omgeving van Enschede woont en de familie in de omgeving van Helmond.

Op 16 december 1835 doet Johann Henrich Löring bij de Burgemeester van Lonneker aangifte
van de geboorte van een zoon, genaamd Gradus, geboren op 14 december 1835.
De naam Gradus komt later in het archief voor samen met de namen "Johannes Wilhelmus". .
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Johann en Geertruda

Johann Henrich Löring en Geertruda
Slothuis krijgen de volgende kinderen:

 Gradus, geboren 16 december
1835, te Lonneker

 Jannes, geboren 24 april 1838,
te Lonneker

 Gezina, geboren 27 juli 1843, te
Lonneker. Bij deze
geboorteaangifte worden de
namen van de ouders
"vernederlandst": "dochter van
Jan Hendrik Leurink of Löring,
42 jaar oud, landbouwer te
Lonneker, zijn vrouw Geertruda
Slot, ook Slothuis genaamd

 Johannes Lorink, 2 juni 1846,
te Lonneker. Bij deze aangifte
wordt de achternaam met een 'K'
geschreven: "vader Johann
Henrich Lörink, 43 jaar,
landbouwer, gehuwd met
Geertruda Slothuis."

 Mina, geboren 11 juni 1850, te
Enschede

 Gerhard, geboren 30 november
1853, aangegeven 2 december
1853

Johann Henrich Löring sterft op 23 maart
1855 te Lonneker.

Levensloop kinderen:

 Gradus (Johannes-Wilhelmus)
Löring, van beroep metselaar, treedt
op 30 oktober 1863 te Enschede in
het huwelijk met Johanna Riesthuis,
dochter van Fredericus Riesthuis en
Fenneken ten Kate, geboren op 18
augustus 1848, of 28 augustus 1842
of 28 augustus 1841
Zij krijgen zeker 4 kinderen:

o Hendrikus, 2 april 1863,
Enschede, trouwt op 4 juni
1891 te Enschede met
Lamberdina Harmsen,
geboren 25 december 1870,
Hengelo, dochter van
Johannes Wilhelmus
Harmsen, dagloner en
Johanna Jansen.

o Femina Geertruda, geboren
op 22 januari 1866 trouwt op
1 november 1900 met Egbert
Lambertus Tempelman,
geboren 3 november 1858 te
Deventer, zoon van Engbert
Lambertus Tempelman en
Johanna Hendrika Dijkman.

o Johanna Geertruda, 8
oktober 1873 of 3 oktober
1873, te Enschede, trouwt
met Schuurman, Franciscus
Hendrikus, geboren 24
januari 1871 te Almelo.

o Geertruida, geboren 1877,
Enschede. Trouwt op 22
oktober 1904 te Enschede
met Hermannus Hendrikus
Kloppers, geboren in 1881 te
Oldenzaal, zoon van
Arnoldus Kloppers,
landbouwer, en Johanna
Wilhelmina Gertner.

o Hendrika, 17 januari 1881,
te Enschede
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 Gezina
Gezina huwt op 3 februari 1870 te
Lonneker met Gerardus Rgels, geboren
in 1841 te Oldenzaal en overlden in
1918 te Enschede, zoon van Gerhardus
Regels en Johanna Voortman

 Mina
huwt met Hermannes Roolvink, in 1898
dagloner van beroep. Geboren in 1887
te Enschede. Zij krijgen zeker 1 dochter
Mraia Johanna, huwt in 1906 met Anton
Agterbosch, fabrieksarbeider,
grondwerker, geboren in 1891 te
Enschede

Verder werden met als achternaam "Löring"
geboren te Enschede:
 Gerhard, 30 juli 1868
 Geertruida Femia, 16 apr. 1870
 Geertruida, 23 dec. 1876
 Johanna Geertruida, 7 aug. 1886
 Geertruida Johanna, 14 juli 1888
 Roelof Hendrik, 3 jan. 1891
 Gradus Johannes Wilhelmus, 14

dec. 1891
 Johannes Wilhelmus, geboren 22

dec 1892, aangifte op 23 dec. 1892.
Overleden op 31 juli 1984. Gehuwd
met Hendrika Wilhelmina
Schildkamp

 Hendrik, 1893

In 1992 telden we in het telefoonboek onder
de woonplaats Enschede acht maal de
achternaam Löring, onder Oldenzaal kwam
de naam één keer voor.
Deze naamdragers zijn afstammelingen van
Johann Henrich Löring en Geertruda
Slothuis.
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9.2 Wessum

Anno 1992 woont er volgens de Pastoor en
de Stadsverwaltung van Ahaus niemand
meer met de achternaam "Löring" in
Wessum en/of Ahaus.

Het telefoonboek gedateerd, eind tachtiger
jaren vermeldt nog:
 Löring, Josef, Am Tor 8,

Otterstein/Ahaus tel 81888
 Löring, Marlies, Wesheim 52,

Wessum/Ahaus, tel 68381

Een oude mevrouw, heet met haar
meisjesnaam Löring: Mevrouw Kamer-
Löring, Neustrasse 65, Wessum.
Haar woning ligt in het buitengebied van
Wessum. Dit huis is in het zelfde gebied
gelegen als waar aan het einde van de
vorige eeuw huis nummer 44a stond.
Deze mevrouw heeft zich nooit verdiept in
haar afkomst, en heeft dus geen informatie.

Opa Hendrik en Oma Johanna Löring



Pagina 91 van103

Vader Jan en moeder Jeanne Löring
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September 1991, kinderen en kleinkinderen van Jan en Jeanne Löring-Beerens:
Vlnr: Maud, Ad, Mieke, Joost, Ans, Hans, Freek, Rinie, Adrie, Anette, Vera, Hennie, Marianne, Evie en Harrie

10 Tot Besluit

In dit boekwerk is de geschiedenis van de
Brabantse familie Löring beschreven. Ik ben
me ervan bewust dat bepaalde onderwerpen
wellicht te diep zijn uitgelicht, terwijl
andere onderbelicht bleven.
Het moeten maken van bepaalde keuzes,
maar ook de beschikbaarheid van
informatie speelde hierbij een rol.
Toch hoop ik dat U inzicht hebt gekregen in
de boeiende historie van onze familie.
Dan is het doel bereikt.
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Bijlage I : Bronnen en archieven

Geraadpleegde archieven:

Bistumsarchiv Münster.
Doop-trouw-begraafboeken (DTB-boeken) Wessum, 1648-1900

Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv Münster,
Archiv Frytag von Löringhoff
Kadaster Nordrhein Westfalen
Kirchspiel Datteln
Kirchspiel Wessum

Gemeentearchief Ochtrup
Burgerlijke stand m.b.t. Werning

Gemeentearchief Enschede
Archief voormalige gemeente Lonneker

Burgerlijke stand 1811-1911 m.b.t. Löring
DTB-boeken Lonneker m.b.t Löring

Gemeentearchief Uden
DTB-boeken m.b.t. Spierings
Burgerlijke stand 1811-1911 m.b.t. Löring

Gemeentearchief Helmond
Burgerlijke stand Gemeente Helmond, 1811-1813
Zuid-Willemsvaart / Helmondsche Courant

Gemeente Datln m.b.t. Löringhof

GESPREKKEN:
Jan Löring, Helmond
Dora Brouwer-Löring, Nieuwegein
Rie Löring, Boxtel
Wim Löring, Helmond
Corrie v.d. Linden- Löring, Helmond.
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Bijlage II : Inventarisatie familie Löring in Wessum

1600-1700
Inventarisatie van de DTB boeken van Wessum levert over deze periode de volgende informatie
op m.b.t. de familie Löring.

31 januari 1650
wordt het kind Greta Loring gedoopt.
De ouders zijn Johan Löring en E Salat. Peter en meter zijn Greta Brugge en Johan Löring.
Greta Löring wordt op 25 mei 1731, 81 jaar oud, in Wessum begraven

19 oktober 1650
Arant Löring of Lozing trouwt met .... zum Torteken.

14 februari 1654
trouwt een Löring van het vrouwelijke geslacht

10 september 1656
is Engelbert Loering getuige bij de doop van Greta, dochter van Agant Pluint en ....

6 januari 1658
is Jous (Johannes) Löringh, getuige bij de doop van Johan Holtkamp

5 februari 1664
zijn Arnold Loring en Elise, echtgenote van Henrizi Vortkamp, getuigen bij de doop van
Elisabeth, 'illegitimus'(onwettig kind).
In het doopboek is vermeldt: "De vader is onbekend, maar er wordt gezegd dat een militair uit
Wezel de vader is". De moeder is Trina (Catharina) Vortcamp.

1 februari 1669
trouwen Hermann Rot of Kot en Margareta Loving of Loring, niet in de eigen kerk van
Wessum maar in Alstätte, zoals het trouwboek vermeldt.

20 februari 1674
trouwen Camberts to Welde met Hermaninna Lörings

19 juli 1674
trouwen Martin Kerkhoff en Joanna Lörings

29 juli 1674
Harting Confl… trouwt met Joannis Lörings.

7 februari 1688
trouwen Hemanny Pawen (?) en Hermanna Lörings

18 januari 1691
wordt Joanny Cuspar Breve gedoopt, dochter van Bernhard Bruyning en Elisabetta Löring.
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4 februari 1691
wordt Hendrica Epping gedoopt, kind van Arnoldy Epping en Bernadina Löring.
Doopgetuigen zijn Hermanny ter Brink en Joanna Epping.

31 maar 1695
wordt Jofinam gedoopt, kind van Albert Ascheman en Efinin. Getuigen zijn Abraham Lörings
en Margaretha Essing.

20 mei 1695
wordt gedoopt Hermannes, een onwettig kind. De moeder heet Christaina, als vader noemt men
Engelbertus Gomöller.
Doopgetuigen zijn Christana Aartz en Joannes Löring.

8 december 1697
wordt Margaretham gedoopt (In dit jaar worden alle namen op het einde met een M
geschreven)
Het is een kind van Abraham Löring en Elfina? Elsing
De doopgetuigen zijn Margaretha Essing en Vernary Grotehus

1700-1800
3 augustus 1700
wordt Adelheid gedoopt, dochter van Johan Bruning en Joanna Löring,

5 mei 1723
wordt Engelbertus gedoopt, zoon van Antonie ten Veld en Magdalena Lörinck. Doopgetuigen
zijn Engelbertus Löring en Hermanna Brunkamp.

28 augustus 1724
wordt Adolphus gedoopt, zoon van Ambronig ten Sandtveld en Magdalena Lörinck.
Doopgetuigen zijn Lucas Lörinck en Elisabeth ten G...veld.

20 februari 1727
trouwen voor de pastoor van Wessum Lucas Löring en Joanna Qneckebaum.
Zij wonen te GRAES, waar de volgende kinderen worden gedoopt:

Jokadum Hendricum, 18 april 1728,
doopgetuigen Engelbertus Löring en Joanna Lüring

Johanna Gertrudis, 1 sept 1730
doopgetuigen Joannes Helmer en Gertrudis Loüning

Herm.Christien, Graes, 15 maart 1733
doopgetuigen Margareta Löring en Hermannis Qneekboom

Anna Margaretha, Graes, 21 mei 1736
doopgetuigen Anna Queenbaum en Drika Schuring Queembaum

Adolphus, Graes, 14 maart 1738
doopgetuigen Herman Hogers en Anna Löring

28 oktober 1729
trouwen Agneti Maria Terhar en Johanne Henrico Löring.
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15 april 1743
wordt Lucas Löring begraven, echtgenote van Joanna Queekebaum.

24 juni 1746
hertrouwt Joanna Queekebaum met Hermann Droppe. Getuigen zijn Johanna Hoyer en Werbers
Schuring.

Tussen 1735 en 1740 worden van het echtpaar Hermannes Löring en Christina Steggehuis
geboren in GRAES en gedoopt:

Joannes Hermannes, Graes, 24 aug 1735,
doopgetuigen Bernardo Trienkens en Joanna Steghuis

Joanna Christina Graes, 3 mei
1737

doopgetuigen Elisabet Hollekamp en Bernardus Versterring
Joanna Christana Graes, 17 mei 1740

doogetuigen Joanna Vester en Margaretha Steggehus.

In 1747
wordt Anna Löring of Lösing geboren. Zij wordt n.l. begraven op 14 maart 1803 in Wessum.
Zij overleed daar in de leeftijd van 66 jaar aan 'constepolio'.

Een Anna Lösing, gehuwd met Georgie Woesthuis krijgen op 12 november 1777, Pagus een
dochter, Anna Margaretha. Doopgetuigen zijn Vatharina Woesthuss en Antonius Lösing.

22 juli 1758
trouwen Engelbert Beckman, weduwnaar en Christina Löring, "teflet Arnoldus Rinkelman
winter Grüming of Gaësschultz.

1759
Johanna Löring geboren.

Zij sterft n.l. op 19 september 1835 te Graes in de leeftijd van 76 jaar, t.g.v. oudheid. Zij
laat twee kinderen achter. Wordt op 22 september 1835 begraven.

Ongeveer 1730
Gerhardus Lörink, ook geschreven Löring geboren. In de doopboeken van Wessum komt zijn
naam niet voor.

Op 12 mei 1760 trouwt in Wessum: Gerardus Henricus Löring met Christina Dufs of
Bush of Buss. Getuigen zijn Hermannes Laijng en Gerardus ter Brink.

Dit echtpaar krijgt zeker 4 kinderen:
-Joanna Gertruda Girberdi?, Graes, gedoopt 7 oktober 1762,

peter en meter Joes Fuffs en Jefina Welt..Layng?
-Anna Gertrudis, te Graes, gedoopt 12 maart 1765,

peter en meter; Antonius Effings en Gertrudis Löring,
-Joes Hermannes Adolphus, te Graes, gedoopt 3 april 1767,

peter en meter, Hermannes Layng en Margaretha Löring,
-Joanna Gerdina Gertrudis, te Graes, gedoopt 16 februari 1772,

peter en meter: Johannes Hermannus. Effering en Anna Geskeman.
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6 juni 1761
trouwen in Nienhous Antonius Ekkeman en Margaretha Löring.

Afgeleid van haar overlijdensdatum op 5 januari 1807 in de leeftijd van 80 jaar is
Margaretha geboren in 1727.
Getuigen zijn ...Breuning en Vogelbertus Keffebing.

Het echtpaar sticht een groot gezin; alle kinderen worden geboren in Averesch
-Joanna Margaretha Adelheidis, 7 juli 1762

doopgetuigen Gerardus Lörink en Adelheid Helmonds, weduwe van Efferman
-Adolphus, 3 december 1763.

doopgetuigen Arnoldus Eggeman, Christina Busch.
-Joes Gerardus Hermannus, 10 januari 1765

doopgetuigen Bernardus Gerkenamm en Johanne Eggkeman
-Joanna Margaretha, 30 september 1767,

doopgetuigen Joes Hermannus Franken, Will Brömmer, Joanna Kuitenberg en
Diane Elsing

5 april 1762
Christina Löring wordt begraven. In het begraafboek wordt hierbij vermeld: 'uxor colong
Beckman, ofwel: echtgenote van Beckman.

12 maart 1765
Anna Gertrudis, te Graes geboren

ouders Gerhardus Lörink en Christina Dusst. Doopgetuigen Antonius Effing en
Gertrudis Lörink.

19 augustus 1766
Bernardus Hermannes Alloysius Elkerman gedoopt,

geboren te Graes, Zoon van Joes Elkerman en Margaretha Lörink.
Margaretha Löring wordt begraven op 5 januari 1805. Zij sterft in de leeftijd van 80
jaar op Averesch.

1768
Joannes Hermannes Löring geboren in Alstatte.

Hij huwt n.l. in november 1808 op 40 jarige leeftijd in Wessum met Anna Catharina
Robbes, 28 jaar en geboren in Heek.

-Arnoldus Henricus, geboren 14 november 1770,
doopgetuigen Antonius Esscheman en Adelheid Brommer.

-Joannes Hermannus, geboren 1 januari 1772
doopgetuigen Joan Herman Cannenburg en Margaretha Brommer.

-Anna Maria Gerbina Gertrudis, geboren 4 februari 1774
doopgetuigen: Bern Henr Ekkerman en Gertrudis Lörink

-Albertus Antonius, 10 november 1775
doopgetuigen: Anton Ekkerman en Joanna Bräcker

-Joanna Christina, 18 november 1777
doopgetuigen Elisabetha Beerlage en Engelbertus Ekkerman

-Lambertus, 18 juni 1779
doopgetuigen: Engelbert Ekkerman en Elisabetha Hillers.
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1775
Gerhardus Löring wordt begraven op 27 september 1775 te Wessum.

1769
Gertrud Löring geboren.

Zij sterft n.l. te Graes op 10 mei 1831 om 11 uur 's morgens, in de leeftijd van 62 jaar
door maagkramp. Zij laat grote en minderjarige kinderen na. Begraven op 14 mei in
Wessum.

8 juli 1773
trouwen in Wessum Gertrudis Henricus Löring en Anna Elisabetha Beerlage
getuigen zijn Hermannis Laing en Gerardus Demma...

Het echtpaar krijgt twee kinderen:
-Gerhardis Henricus, te Graes, gedoopt 19 juli 1774

doopgetuigen Joan Henrich Beerlage en Joanna Busch
-Maria Gertrudis, Graes, gedoopt 1 december 1775,

doopgetuigen Gertrudis Löring, en Arnoldus Beerlage.

27 september 1775
Gertrudis, de vader overlijdt voor de geboorte van zijn tweede kind.

De weduwe Anna Elisabetha hertrouwt op 10 januari 1776 met Joannes Hermannus
Uhenbrinck. Getuigen zijn Joannes Breuning en Joanna Terhaar.

6 januari 1775
Herman Löring begraven, een kind.

7 januari 1776
Joan Bernardus Löring begraven, een kind

13 januari 1776.
Maria Löring begraven, een kind

3 juni 1776
Gerhardus Henricus Josephus Löring, gedoopt, geboren op Averesch, zoon van Engelbertus
Löring en Eva Hilbering.

doopgetuigen zijn Joan Bernardus Hilbering en Adelheidis Leuters.

31 januari 1781
trouwen Johannes Gerhardus Busch en Christina Lörink. Getuigen zijn Joan Hendrikus
Kappelhof en Josephus Farwerk.

1 juli 1781
Joan Wilhelmus Löring, weduwnaar, trouwt in Heek (Duitsland) met Catharina Epping,
weduwe van Gertrud Verkortte.
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6 april 1789
Gerhard Heinrich, geboren op Graes, wordt gedoopt.

Zoon van Joanna Löring. niet gehuwd. Zij noemt als vader Herman Dorenbusch.
doopgetuigen: Herman Elfering en Joanna Kotland
12 jaar later krijgt zij een tweede ontwettig kind:

29 oktober 1797
Bernardus Henricus Löring trouwt met Margaretha-Elisabeth Pegels

18 april 1798
Gertruda Löring, waarschijnlijk geboren in 1769, trouwt met Joan Hermannus Busch.

Getuigen zijn Joannes Henricus Hapels en Engelbertus Hapels. Er wordt dispensatie
verleend voor dit huwelijk wegens 2e en 3e graadsbloedverwantschap.
Zij krijgen de volgende kinderen:
-Anima Alexus, gedoopt 18 maart 1799,

doopgetuigen: Joanna Busch en Gerd. Hendrik Lainck
-Gerhardus Henricus, 28 juli 1801, Graes,

doopgetuigen Adolphus Löring en Gertrüda Losse.
-Gerhard Henricus, 14 juli 1803, Graes,

doopgetuigen: Geongius Helmen en Maria Blommel.
-Gerhardus Hermannus, 4 oktober 1806, Graes.
-Christina Adelheid, aug 1809

doopgetuigen Margaretha Ukkelbrink en Johann Henrich Rekomst
-Johann Gerhard, december 1810

doopgetuigen Gerhard Henrich Dorenbusch en Joanna Busch en C Wolskeman.
-Maria Adelheid, 27 april 1816, Graes

doopgetuigen: Anna Maria Thijman en Adolph Böcker.

1800-1900

30 januari 1801
Joannes Bernardus, Graes. Nu noemt ze als vader Hermann Böcker.

doopgetuigen: Joh.Bern. Dome en Gertruda Löring.

18 maart 1806
Johannes Henricus gedoopt, geboren te Graes,

Ouders: Johann Henrich Löring en Elisabeth Kestering
doopgetuigen: Joh. Henr. Rumkamp en Magdalena Laing.

november 1808
Joannes Hermannes Löring, geboren in Alstatte, trouwt op 40 jarige leeftijd in Wessum met
Anna Catharina Robbes, 28 jaar en geboren in Heek.
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november 1809
Hohann Hermann Humkamp, 30 jaar, geboren in 1779 in Averesch, trouwt met Gertrud
Löring, 26 jaar, geboren in 1783 te Altstatte.

Zij krijgen als kinderen:
-Joanna Maria, maart 1812,

Doopgetuigen Anna Catharina Löring en Anton Humkamp
-Gerhard Heinrich, 20 januari 1816

Doopgetuigen: Johann Hermann Löring en Margaretha Humkamp-v. Beeker.
Johanna Margaretha, 28 december 1820

Doopgetuigen: Gertrud Heumkamp en Engelbert Löring
Johanna Margaretha, 2 april 1823

Doopgetuigen Christina Löring en Johan Henr Humkamp
Johannes Joseph, maart 1824

Doopgetuigen: Nicolaus Löring en Maria Greng

22 oktober 1818
trouwt Nicolaus Löring, 36 jaar, geboren te Altstatte (1782) met Maria Cath. Werke, 19 jaar,
geboren te Altstatte (1799).
Zij wonen im Wessum/Averesch.

25 november 1819
Johann Gerhard, geboren te Graes.

Ouders: Johann Hermann Brügger en Anna Löring
doopgetuigen Theodor Hoger en Elisabeth Brügger.

14 mei 1831
Gertrud Löring wordt gegraven.

Zij stierf aan maagkramp in de leeftijd van 62 jaar op 10 mei om 11.00 uur. Zij laat
grote en minderjarige kinderen achter.

1 Bisschopplijk archief Münster, doopboek Wessum
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ongeveer 1834
Gerhard Henrich Löring, Leibzichter op de Dorenkötte in Averesch, is gehuwd met Maria
Dorenkötte, geboren in 1816 op Averesch.

Dit paar had als kinderen:1

-Johan Arnold, 29 december 1834, Averesch
-Anna Margaretha, 27 april 1837,
Averesch

overleden 6 maanden oud op 4 oktober 1837 op Dorenkotte ten gevolge van
"Convals' en begraven op 7 oktober.

-Hermann, overlijdt op 21 juni 1839 om 10 uur 's avonds, negen maanden oud, t.g.v.
convuls, wordt begraven op 24 juni.

-Bernard Henrich, 13 aug 1840, Averesch
-Herman, 4 december 1842
-Maria Catharina, 4 oktober 1850, Averesch

Maria overlijdt op 42 jarige leeftijd, vijf minderjarige kinderen achterlatend, en wordt begraven
op 24 november 1858 in Wessum.

Bernard Heinrich Löring.
In 1880 is vastgelegd in het archief van de Stadsverwalting Ahaus dat op 13 augustus
1840 in Wessum werd geboren Bernard Heinrich Löring, op "Averesch", met als adres
Wessum, huisnummer 44. Zijn beroep was rond 1880 "inwonend knecht op een
boerderij". Deze boerderij stond buiten Wessum, nabij de spoorlijn, richting Graes.
Hij is getrouwd is met Maria Vortkamp, geboren te Graez op 29 juli 1848.

29 juli 1834
Adolph Löring trouwt met Margaretha Roose-Everings.
Het adres van Adolph luidt dan "Oude MÜtton. Afgaande op de trouwgegevens (leeftijd) is hij
in 1807 geboren
De getuigen bij het huwelijk zijn Gertrud Heinz Roose en Gerh. Henr. Löring.

19 oktober 1834
-Henrich, geboren te Graes

ouders Adolph Löring en Margaretha Roose-Everings.



Pagina 102 van103

18 november 1834.
Gerard Heinrich Loring trouwt 29 jaar oud en woonachtig in "Aschenmauseen" bij Graes met
Gertrud Dünne.

Gertrud Dünne woonde "Im Steggehuis" bij Graes en was 30 jaar oud.
Als getuigen traden op Henr.Herm. Ascheman en Joseph Dünne.

Dit echtpaar kreeg zeker 5 kinderen: 2

-Johann Henrich, 3 september 1835, 1 uur 's middags
-doopgetuigen: Christina Löring-Dünne en Henrich Herm. Aschemann.
gestorven op 14 januari 1844 te Graes

-Johann Bernard, geboren te Wessum, 20 april 1837 om 1 uur 's morgens.
doopgetuigen: Johann Theodor Hollekamp en Marin Aschemann

-Johanna Maria, april 1838.
begraven in de leeftijd van 13 jaar en 10 maanden aan 'Schwats'
op 8 februari 1852, als dochter van Gerhard Heinrich Löring, leibzichter

-Joanna Maria,
overlijdt op 8 februari 1852, om 5 uur 's morgens in de leeftijd van 13 jaar en 10
maanden aan 'schwint'. Hieruit blijkt dat ze in april 1838 geboren is.

-Johann, 28 januari 1841, 1 uur 's morgens
doopgetuigen: Johann Henrich Dünne en Elisabeth Rehorst

-Elisabeth, 6 februari 1844, 10 uur 's avonds.
doopgetuigen: Joseph Dünne en Margaretha Rose.

-Anna Margaretha Elisabeth, gedoopt 18 mei 1848, om 3 uur 's morgens.
doopgetuigen: Elisch Dünne, thilus Hollekamp, en Albert Lörinck bij Ammelm.
Bij deze geboorteaangifte was de vader nog Steggehues leibzichter

19 september 1835
Johanna Löring, gestorven in de leeftijd van 76 jaar wordt begraven Zij is gestorven om 9 uur
's avonds, gen gevolge van oudheid. Zij laat twee kinderen achter.

17 januari 1844
Johann Henrich begraven. Zoon van Gerhard Henrich Löring en Gertrud Dünne. Als beroep
van vader wordt vermeldt: 'Kättern in Graes'(=kleine boer). Overleden op 14 januari om 4 uur 's
morgens in de leeftijd van 8 jaar en 4 maanden, t.g.v. 'Sëntrum'.

1845
Johann Henrich Löring was gehuwd met Anna Maga.. Ridderbrök, uit Averesch

Zij krijgen zeker twee kinderen:
-Johanna Margaretha Elisabeth, 31 mei 1845

Doopgetuigen zijn Joseph Löring en Mar.with Ridderbrock.
-Henrich Anton Joseph Herman, geboren op Averesch, 24 juni 1848

10 november 1852
Joann. Wilhelm wordt gedoopt, geboren te Averesch,

ouders Joan Herm Rütters-Bütterhoff en Joanna Christina Hollmann.
Doopgetuigen zijn Baanken en Maria Gertrud Löring

2 Bisschoppelijk archief Münster, doopboek Wessum


