
Zoekplaatje Gezellige avond 
 

 
Het zoekplaatje van deze maand toont een gezellige avond uit de tijd dat er 
nog geen tv was. Een sigaretje en zelfs een sigaar hoorden er gewoon bij. Er 
wordt een drankje gedronken en de flessen blijven gewoon op tafel staan. De 
persoon in het midden lijkt ons Jan Sleijpen (1922-2004), slager in Alphen. Wie 
hier bij wie op visite is, is voor ons niet duidelijk. Mogelijk kent iemand voor ons 
de namen, zodat we deze foto met wat meer informatie kunnen bewaren. 
 
 
Oplossing zoekplaatje Medewerker Philips 
 
Op ons zoekplaatje in de Union van oktober 2018 kregen wij geen reactie. 
 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
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6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
Elke donderdagavond in de Edohof | Johan de Jong tel. 56 1557 
van 20.00 tot 22.00 uur |  
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Emigranten 
 
Vanuit Alphen zijn er verschillende mensen naar Canada vertrokken om daar 
een bestaan op te bouwen. Dat deed bijvoorbeeld ook Maria Hendrika (Riet) 
Derks. Riet was een dochter van Hein Derks en Maria van Baren, die woonden 
aan de Molendijk. Ze trouwde met A.G.A. Vinken uit Tiel waarna ze een paar 
maanden later begonnen aan een nieuw leven in Canada.  
 
Op vrijdag 5 maart 
1954 vertrokken ze in 
Rotterdam met het 
schip s.s. Groote 
Beer, van de Holland-
Amerika Lijn, naar 
Halifax in Canada. Op 
de passagierslijsten 
vonden we haar en 
haar man, Antoon 
terug.  
Ze vestigden zich in 
in Port Colborne, 
Ontario. In dezelfde 
tijd trokken ook twee zonen van de familie Smits naar Canada. Johan en René 
Smits begonnen eveneens een nieuw bestaan in Port Colborne. 

 
Antoon Vinken en zijn vrouw zijn 
ondertussen overleden. Ze 
hebben een zoon en een dochter, 
Johnnie (57) en Mieke (64). In 
oktober waren deze broer en zus 
een week in Nederland. Via Ron 
Dudok, waar zij in de B & B 
verbleven, hebben ze contact 
opgenomen met WHAM. Het was 
niet de eerste keer dat ze in  
Nederland waren, maar nu waren 
zij bijzonder geïnteresseerd in hun 
familieleden in Nederland. “Als we 
in Canada rondlopen, hebben we 
nog geen vijftien familieleden, 



maar als we hier de straat op gaan woont bijna in iedere straat wel iemand die 
tot onze familie behoort”.  
 

Met onze 
uitgebreide 
verzameling 
bidprentjes hebben 
we een ruime 
aanvulling kunnen 
geven voor de 
stamboom van 
Wilhelmus Derks. 
Bij een bezoek aan 
ons documentatie-
centrum herkenden 
Mieke en Johnny 
veel waar hun 
ouders vaak over 
hadden gesproken. 
Het bekijken van de 

film “Alphen in 1968” leverde zelfs nog veel herkenning van familieleden op. 
 
Ook voor WHAM was deze ontmoeting van grote waarde. Het geeft ons 
informatie over de Alphenaren die in het verleden zijn geëmigreerd, maar vaak 
nog veel van hun voorouders hebben bewaard. Zo krijgen wij informatie die we 
kunnen bewaren en doorgeven. 
 
Het was ook leuk om te horen dat echte Nederlandse producten in Canada in 
speciale winkels te koop zijn zoals: hagelslag, drop, zwart-wit, zoutjes, 
pepermunt, boterhamworst, kaas, boerenkool en theedoeken! 
 
We zien terug op een zeer interessante en waardevolle ontmoeting en horen 
graag als anderen informatie of foto’s hebben van geëmigreerde Alphenaren. 
 
 
Roken en de teelt van tabak 
 
In het land van Maas en Waal, werd de grond in 1880 nog veel benut voor het 
telen van tabaksplanten. Onderstaand artikel uit 1897 geeft aan dat de 
tabaksteelt zelfs een tijd lang voor flinke welvaart in het Land van Maas en 
Waal heeft gezorgd! Tabaksteelt kwam na 1850 in het Land van Maas en Waal 
veel voor. In de bloeiperiode was het vooral te vinden in de gemeenten Druten, 
Wamel en Ewijk.  
De tabaksplanters verbouwden inlandse tabak. De onderste bladen (aardgoed) 
konden eind juni geoogst worden en waren vooral goed als dekbladen voor 
sigaren.  

Na 1880 werd het snel minder 
met de tabaksteelt. In een 
advertentie in de krant van 6 
december 1884 wordt in 
Alphen nog een huis te koop 
aangeboden met “Best 
Tabaksland”. 
In de jaren dertig probeerde 
men met het gebruik van 
kunstmest weer wat betere 
resultaten te behalen. In 
Druten en Boven-Leeuwen 
ontstonden zelfs speciale 
verwerkingsbedrijven. Een 
krantenartikel uit 1943 geeft 
nog aan dat deze bedrijven 
floreerden. Ook werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hier 
nog  “eigen teelt” verbouwd. 
Het was een belangrijk ruilmiddel.   Tielsche Courant 27-04-1897 
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