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Bernardus Haring
Ko Groot

Militair zakboekje.

Haring… een bekende naam in Nibbixwoud, en alle 

Haringen in West-Friesland schijnen bovendien fa-

milie van elkaar te zijn. Althans dat blijkt uit gene-

alogisch onderzoek over de familie Haring in deze 

regio. In het Westfries Archief trof ik de stamboom 

aan van deze familie (nummer 0219 – 151H84). De 

reden om deze stamboom na te slaan was dat ik 

in de archieven van de voormalige gemeente Nib-

bixwoud  (nummer 0216 – 713 en 715) een militair 

zakboekje aantrof op naam van Bernardus Haring, 

geboren op 22 februari 1848 in Nibbixwoud.

Volgens het militair zakboekje van Bernardus Haring, 

stamboeknummer 12131, was hij een zoon van Cor-

nelis Haring en Hiltje Vleerlaag. Het zakboekje werd 

uitgegeven door de Koninklijke Marine op 5 mei 1868 

omdat hij zich de volgende dag moest  melden bij Zijne 

Majesteits Drijvende Batterij Neptunus in Willemsoord.

Op 26 november van dat jaar nam hij al weer afscheid 

van zijn onderdeel. Hij ging  met verlof en keerde terug 

naar Nibbixwoud. Zijn ontslag uit militaire dienst lezen 

we in de eveneens bewaard gebleven verlofpas.

Zijn militaire uitrusting mocht hij behouden:  ‘B. Haring 

en hem toebehorende Monstering-Kleedingstukken en 

Kooigoederen, gemerkt met stamboeknummer 12131 te 

verkopen’:

Bovendien mocht hij ook één paardenharen matras en 

dito kussen, met bijbehorende matrasovertrekken, en 

één wollen deken verkopen.

Bernardus trouwde op 29 januari 1874 in Nibbixwoud 

met Grietje Amelse uit Blokker. In Nibbixwoud werden 

tussen 1874 en 1885 hun negen kinderen geboren. 

Daarna verliezen we het spoor van deze familie omdat 

zij in 1887 met het hele gezin emigreren naar Canada.

De vader van Barend Haring (Cornelis) was in 1812 

geboren in Spanbroek. Barend had nog drie broers.

De vader van Cornelis Haring (Barend) is geboren in 

1769 in Zwaag. Diens vader (Johannes) is geboren in 1735 

in Zwaag. En deze laatste was weer een zoon van Barend 

Haring geboren rond 1680 in Weerselo. Deze Barend/Be-

rend was de eerste Haring die naar West-Friesland kwam. 

Alle overige Haringen in deze regio lijken van hem af te 

stammen.

Monsteruitrusting.
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Verlofpas.


