A058 standplaats kast 2.5.5 Platte doos
Collectie Van Doorn-Van Ewijk
De collectie is geschonken door mevrouw AnnieVan Doorn, echtgenote van Lé van
Hees. Het bevat enkele stukken (o.a. vezekeringsbewijzen) van haar grootmoeder
C.M. Schuurmans, die in vroeg weduwe werd van Hendrikus van Doorn (1874-1923).
Grootvader Henrikus en overgrootvader Willem (1836-1901) waren vrachtrijders
(“voerman”) geweest voor de firma Jurgens en na zijn overlijden volgde haar vader
Willem (1907- ) hen op. Hij was toen nog maar een jongen van 16 jaar en had het
zwaar, maar werd door de andere voerlui ondersteund. De foto is genomen op de
Molenstraat voor of in 1930; links is de afbraak te zien van de huizen rechts van café
Alem. Zij moesten wijken voor de huidige nummers 75 t/m 79, die werden gebouwd
in 1931. (Zie gevelsteen op nr. 79) Hij is dan circa 23 jaar oud.
Haar grootmoeder deed de was voor andere mensen, met name schorten. Later (rond
1940) ging Willem werken bij het vervoersbedrijf Van Ewijk-Van Doorn van zijn
tante (Cisca van Doorn) en haar echtgenoot (Toon van Ewijk). Hij sloot zijn
beroepsloopbaan af bij Organon.
De schoonvader van mevrouw Van Hees-Van Doorn, A.A. van Hees, heeft 50 jaar
gewerkt bij Hartog. Zijn inschrijving in het pensioenfonds is bewaard gebleven.
Verder bevat de collectie brieven en kopiën van brieven van Huub van Ewijk (* Oss
1913, + Oosterhout 1993), een broer van Toon van Ewijk. Hij was bijna 51 jaar
werkzaam bij UVG (en voorlopers) in Oss en op vele andere plaatsen en schreef
stukjes en gedichten voor het huisblad “Op eigen terrein” en in verschillende (Osse)
kranten. De collecties bevat knipsels hiervan, Er is ook een gedichtenbundel van zijn
hand verschenen. Op het laatst was hij hoofd documentatie en bibliotheek.
Huub van Ewijk was actief in de Esperanto-beweging. Er zijn teksten in het Esperato
bewaard gebleven, waaronder één uit De Stad Oss van 1939.

