van Haren (van de schoenenfabriek / winkels)
de Watersnood van 1861
We schrijven 3 januari 1861. In de strenge winter was de Waal dichtgevroren en
bij het inzetten van de dooi begon het rivierpeil snel te stijgen. De dooi, die
volgde op een felle vorstaanval in december 1860 veroorzaakte wateroverlast en
veel kruiend ijs in de Waal. De Waalbandijk, waar sinds mensenheugenis geen
gevaar van overstroming te duchten viel, stond al enkele dagen stevig onder
druk. Sommige schotsen staken brutaal boven de dijk uit. Op een aantal plaatsen
dreigde het kruiend ijs de dijk te versplinteren, met alle gevolgen van dien.
Een ijsverstopping stroomafwaarts bij Vuren werd dagenlang bestreden, een hels
en zeer gevaarlijk karwei. Bij Brakel ging het op 5 januari mis. De dijk begaf het
en de polders van Brakel en Poederooijen stroomden vol. Ongeveer 23 huizen
werden daar door de sterke stroming weggespoeld. Een dag later luidden de
noodklokken van Zaltbommel toen bij Zuilichem ook de dijk doorbrak. Korenmolen
'De Hoop' wordt volledig weggevaagd door het watergeweld. Reddingsboten
proberen later die dag bewoners te redden, maar nemen daarbij enorme risico's
door een weg te banen tussen alle drijvende rommel en kadavers.

Ook bij Leeuwen werd de situatie kritiek. In februari 1861 brak de Waaldijk door
bij Leeuwen. Hierdoor liep het gehele Land van Maas en Waal onder. De ravage
was zo groot dat koning Willem III een bezoek aan het getroffen gebied bracht.

Gravure voorstellende de dijkdoorbraak bij Tiel in 1861, met afbeelding van hoogwaardigheidsbekleders;
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Bij deze doorbraak kwamen 37 mensen om het leven. Riviervissers, zoals de hier
afgebeelde, trokken met hun schuiten het overstroomde gebied in om
slachtoffers van ijsschotsen en daken van huizen te redden. ‘Dirk van de Weerd,
Jan van de Weerd, Cornelis van de Weerd en Evert van Kessel, schippers te Leeuwen,
redden zestien menschen van den dood’.

De familie van Haren
Vader Gradus van Haren rende met zijn hele gezin via de zoldertrap naar het
dak van hun huis aan de Zandstraat in Leeuwen. Zijn vrouw, twee zonen en acht
dochters liet hij voorgaan in de klim door het raam. Nog voordat hij zelf uit het
dakraam kon klimmen, verwoestte het water het huis onder hen en brak het dak
in tweeën. Vader dreef met vijf van zijn dochters steeds verder weg van het
dakdeel, waarop zijn vrouw, twee zonen en een dochter zich bevonden.
Met stemverheffing riep hij boven het geweld uit om vooral bij elkaar te blijven.
Het gezin werd steeds verder uit elkaar gestuwd. Op dit natuurgeweld hadden
zij zich totaal niet voorbereid en de ijzige kou maakte dit avontuur extra zwaar.
Gradus wist op hun tocht nog twee andere bewoners te redden door ze op hun
geïmproviseerde vlot te trekken. Een verschrikkelijke strijd volgde.
Een straffe, ijzige wind bemoeilijkte de tocht. Het was moeilijk, zo niet
onmogelijk om ook maar enigszins sturing te geven aan het grote drijvende dak.
Onderweg dreef men verschillende keren tegen een verdronken koe. De dochters
schreeuwden het uit als dat gebeurde.
Hoe het zijn andere gezinsleden verging, kon Gradus enkel gissen, maar
vertrouwen in een goede afloop had hij niet.
Moeder Cornelia (47), Petronella (19), Steven (17) en Johannes (8) dreven twee
dagen en nachten rond op de immense watervlakte voordat ze werden ontdekt in
onderkoelde toestand.
Zij hadden het overleefd, maar later zou blijken dat vader Gradus (51), Maria
(24), Anna (22), Cornelia (13), Marianna (11) en Jansje (5) de watersnood met de
verdrinkingsdood hebben moeten bekopen.
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(Het originele bidprentje is na vele omzwervingen in bezit gekomen van één van de
nazaten, Rinie van Haren, die woonachtig is in Beneden-Leeuwen, met dank aan
Louis Donkers)

Cornelia is vier jaar na de watersnood hertrouwd met Willem van den Hatert.
De gevolgen. Het dorp was veranderd in een grote zee waarop gedeeltes van
huizen en schuren, kadavers, boomstammen, huisraad en talloze andere
materialen ronddreven. Het complete inventaris van mandenmakerijen en
klompenmakerijen dreef met de stroom mee. Het verschrikkelijke leed en de
enorme schade waren niet te overzien. Er was behoefte aan levensmiddelen,
geneesmiddelen en verzorging. De nood was hoog.
Niets of niemand was in staat geweest om het woedende natuurgeweld te keren.
Het water en ijs hadden zich een weg gebaand door een enorm gat te slaan in de
beschermende Waaldijk. Het water verspreidde zich over tienduizenden bunders
landschap en richtte een schade aan, die in jaren niet zou kunnen worden
hersteld. De mens had gedaan wat hij kon. Nu was het Gods tijd om te tonen wat
Hij voor de bewoners en hun eigendommen voorzag.
Nergens was men om dit moment veilig. Eenieder was op overleving bedacht,
maar moest daarvoor een ijzingwekkende strijd leveren. 52 inwoners van
Leeuwen werden vermist. Daarvan zouden er uiteindelijk 37 zijn verdronken. 68
huizen waren totaal vernield. 103 huizen en schuren liepen forse schade op. De
totale schade werd geschat op 270.000 gulden.
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Op 21 maart werd de eerste overledene ter grave gedragen. Hendrik de Rappard
zou dat jaar nog 100 worden, maar het lot besliste anders. Over de overige
overledenen is weinig bekend. Jarenlang duurde het om de schade aan gebouwen
en economie te herstellen, doch het menselijk geleden leed droegen de inwoners
de rest van hun leven met zich mee.
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Johannes van Haren trouwde met Ida van Ingen uit Maasbommel en werd
klompenmaker. Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Johannes was de grondlegger van
schoenenfabriek Van Haren. Door zijn zoon Ivo is dit later tot een internationaal
concern uitgebouwd.

Machinaal werk kende men toen nog niet, alles werd met de hand gemaakt. Elke
week reisde Johannes met een korf vol schoenen op de rug te voet over Tiel naar
Utrecht. Van daaruit ging de tocht verder per trekschuit naar Amsterdam, waar
hij zijn ‘winkelwaar’ aan de man probeerde te brengen.
In het pand Dijkstraat 227 in Beneden-Leeuwen, achter het huidige dagverblijf
De Strang, komen we al in 1910 een heuse schoenfabriek tegen.
Het betreft Johannes van Haren, oorspronkelijk klompenmaker (zie hierboven bij
de watersnoodramp van 1861), die met zijn drie zonen dit bedrijf runde, met als
bedrijfsleider diens schoonvader H. Donkers.
In 1910 bestond het personeel uit de eigenaars en verder 4 mannen boven de 17
jaar en twee jongens die jonger waren. Eén vrouw completeerde het personeel.
De arbeidsinspectie kwam in 1911 controleren. Uit de aanwezige arbeidslijst
bleek dat de jongens en de vrouw te lang werkten. Zij werkten 60 en een 1/2 uur
per week terwijl dit hoogstens 58 uren mochten zijn. Een bekeuring volgde.
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De gebroeders Cornelis, Ivo en Johannes van Haren vertrokken op 1 september
1913 vanuit Leeuwen-Beneden naar Baardwijk (bij Waalwijk), waar ze hun
bedrijfje voortzetten. Hun ouders volgden op 28 november 1913.
In 1929 begon de in 1892 in Leeuwen geboren Ivo zijn eigen schoenenfabriek in
Waalwijk. Hij kon zijn schoenen echter aan de straatstenen niet kwijt en begon
toen zelf een winkelketen: "Van Haren Schoenen". Het werden uiteindelijk 90
filialen. Samen met de vier fabrieken (ook in den Bosch) goed voor 1500
personeelsleden.

van Haren schoenfabriek

Ivo overleed 1n 1956.
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Personeel uit heel Nederland van de winkels van Van Haren bezoeken de schoenfabriek
aan het Hoogeinde, 31 augustus 1932. Vooraan in het midden staat Ivo van Haren. 31 au

Opening van het 50ste filiaal van Van Haren, 18 mei 1937. Voor de winkel staan de
eigenaren van de zaak met burgemeester Moonen, in het midden staat Ivo van Haren.
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