ARCHIEF
Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen te Wijchen
Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen en Zn te Wijchen - Balgoy
1929 - 1995
Deze inventaris is het resultaat van de overgedragen archiefbescheiden in 2012 hoofdzakelijk bestaande
uit debiteuren- (klanten) en crediteurenboeken (leveranciers) en documentatie over de jaren 1929-1995
door de heer Th. Verheijen te Wijchen aan de werkgroep Maas en Waalse Archieven van de Historische
Vereniging Tweestromenland.
Het archief is geïnventariseerd door A. Wouters in 2014-2015.
INHOUDSOPGAVE
1

Bedrijfsgeschiedenis. 1929-1995.
-

1929:

Smid F. A. Verheijen te Wijchen, (toenmalige) Zandstraat, nu Kasteellaan.
Huur van de smederij van J. Kusters te Wijchen aan de Zandstraat

-

1929-1930:

Smid F. A. Verheijen te Wijchen, (toenmalige) Zandstraat, nu Kasteellaan.
De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit burgersmeedwerk, zoals
haarden en kachels, repareren van potten en pannen, het maken van
kachelpijpen, repareren en verkopen van gietijzeren handpompen, reparatie
van fietsen en wasmachines, etc..

-

1931:

Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen te Wijchen, Stationsstraat A 223.
Aankoop van de smederij van W.G. Pierik te Wijchen, Stationsstraat A 223
(voorheen 16a) hoek Molenberg.

-

1931-1962:

Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen te Wijchen, Stationsstraat A 223.
De eerste werkzaamheden, het burgersmeedwerk werd in de volgende jaren
uitgebreid met verkoop en reparatie van diverse merken landbouwwerktuigen,
tractoren, stationaire motoren, dorskasten, maaimachines, reparatie van
automobielen, zelfsmeden van hoefbeslag van paarden en pony’s.
In de dertiger jaren tot 1940 ging men zich ook richten op het ombouwen van
molens van windkracht op dieselmotoren, maalmolens en elevators.
In de oorlog werkte men aan het zelf bouwen van landbouwmachines voor boeren
en ijzerwerk voor karren en zowel het maken als het omleggen van hoepels.
In verband met de wederopbouw na de oorlog werd veel gewerkt voor
aannemers, zoals het herstel van boerderijen, ijzerwerk, stalinrichtingen,
kerken, kaarsenstandaards, sier smeedwerk voor communiebanken,
gootbeugels en kruizen voor op de kerktorens.
In de jaren na de oorlog werd het programma uitgebreid met de verkoop en
reparatie van diverse landbouwwerktuigen, verbouwingen van stallen met
koebeugel en drinkbakken en werden er waterinstallaties aangelegd.
In de jaren vijftig ging men zich mede richten op de verkoop en reparatie van
onder meer de Massey Ferguson tractoren, verkoop en reparatie van ploegen,
maaidorsers, mestverspreiders en kunstmeststrooiers.
In de 60 jaren werd het werk uitgebreid met melkmachines en weidewagens.

-

1963:

De naam Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen werd gewijzigd in
Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn. te Wijchen – Balgoy,
respectievelijk Teersmortelweg 2 en Torenstraat 21.

-

1963-1969:

Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn. te Wijchen – Balgoy,
respectievelijk Teersmortelweg 2 en Torenstraat 21.
In deze periode werden de werkzaamheden uitgebreid met het hoofddealerschap
van Fahr cyclomaaiers en schudders voor Maas en Waal en Rijk van Nijmegen.
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-

1969:

Landbouwmechanisatie Fa. Verheijen & Zn. te Balgoy, Torenstraat 21.
Aankoop van een boerderij te Balgoy, Torenstraat 21.
De officiële opening van het verbouwde pand vond plaats in 1971.

-

1970-1995:

Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn. te Balgoy, Torenstraat 21.
De werkzaamheden werden geconcentreerd op het adres te Balgoy, Torenstraat 21
en richt zich primair op de verkoop en reparatie van tractoren, maaidorsers,
hakselaars en landbouwwerktuigen.
De werkzaamheden verband houdend met hoefbeslag, haarden en kachels,
waterleiding en constructie verdwenen uit het programma.
In 1978 werd het programma uitgebreid met het dealerschap van Unimog en
Mercedes Benz Tractoren en in 1980 de verkoop en reparatie van de John Deere
landbouwlijn, tractoren, persen, maaidorsers en werktuigen voor het rayon van
Lith, Schaijk, Gennep, Groesbeek, Mook, Betuwe en Maas en Waal.

-

1995:

Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn. te Balgoy, Torenstraat 21.
Wegens het gebrek aan opvolgers werd het
Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn. verkocht
aan Landbouwmechanisatiebedrijf Van Berkel BV te Sint Hubert.

Jubilea. 1954-1989.

2-3

-

1954:

25 jaar bestaan van Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen
te Wijchen, Stationsstraat A 223.

-

1979:

50 jaar bestaan van Landbouwmechanisatiebedrijf Fa Verheijen & Zn.
te Balgoy, Torenstraat 21.

-

1989:

60 jaar bestaan van Landbouwmechanisatiebedrijf Fa. Verheijen & Zn.
te Balgoy, Torenstraat 21.

Diverse nota’s. 1951-1963.
2 Zeven nota’s van crediteuren (leveranciers). 1951-1961.
3 Twee nota’s aan debiteuren (klanten). 1954-1963.

4

Documenten en catalogi over landbouwwerktuigen. 1955-1962.
-

De Berichtgever van H.J. Reesink & Co N.V. prijscourant van staaf-, balk-, band- en
plaatijzer etc., 41e jaargang No. 23 Jan. 1955.

-

De Berichtgever van H.J. Reesink & Co N.V. nieuwe prijzen van bouten en moeren
Ingaande 1 november 1955, 41e Jaargang No. 37 15 nov. 1955.

-

Brief 31 augustus 1955 van Hoofdcommissie uit de Vrije Smedenpatroons-organisaties
(B.S.C.M. / R.K.S.B. / N.S.V.) Sectie Haarden- en Kachelsmeden incl. afschrift richtprijzen
plaatsing en reparatie van haarden en kachelwerk en calculatieschema van richtprijzen
voor haarden en kachelwerk en schoonmaken van haarden en kachels.

-

Aanbiedingsbrief 7 november 1959 van Metaalhandel N.V. Dijmeta te Veenendaal
inzake een aanbieding van nieuw en bruikbaar ijzer.

-

Afleveringskaart 02-08-1962 van een tractor, merk Lanz aan J. de Vaal te Bergharen.

-

Prijzenlijst stalen pijpen 19-10-1962 van de N.V. Verenigde Industrie- en Handelmaatschappij
VIHAMIJ.

-

Circulaire van F.N.S. Assenfabriek te Spijkenisse, onderwerp: F.N.S. assen voor alle transport. Z. j.

-

Circulaire van Speciaalfabriek voor Aardappelcultuurwerktuigen Ludwig Niemeyer,
Landmaschinenfabrik te Oese / W. Duitsland, onderwerp: snelle oogst door licht werk
met de originele Vorrat aardappelrooier. Z. j.
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5

Correspondentie. 1953-1964.
-

Voorbeeld van een bedrijfsenvelop.

-

Brief Kerst- en Nieuwjaarswens 23 december 1953 van het Hoofdbestuur van de R.K.S.B.
(Nederlandse Bond van Smedenpatroons en Werkgevers in Staalverwerkende Bedrijven).

-

Brief contactorgaan Landbouwmechanisatiebedrijven C.O.L. d.d. 11 november 1963.
Bevattende een uitnodiging voor de vliegreis Londen op 2 en 3 december 1963 met
een bezoek aan de Smithfieldshow / landbouwmechanisatie tentoonstelling in Londen
en de Fordfabrieken te Dagenham.

-

Bevestigingsbrief 13 november 1964 van Brinkmann & Niemeijer N.V. te Zutphen,
houdende de aflevering van M.F. Combine. N.B. certificaat ontbreekt.

6-26 Registers werkzaamheden. 1946-1965.
Bestaande uit 18 registers klanten-debiteurenboeken (klanten) en
2 registers klanten-crediteurenboeken (leveranciers).
Deze registers zijn geïndexeerd. N.B. register 1948 (debiteurenboek) ontbreekt.
Klanten-debiteurenboeken (klanten). 1946-1965.
Bevat de namen van de vaste en incidentele klanten.
De vaste klanten:
○
met omschrijving van welke werkzaamheden en/of diensten werden verricht;
○
met vermelding van tegen welke kosten (in gulden);
○
geordend op alfabet;
○
met verwijzing naar specificatie per klant via bladzijde nummer;
De incidentele klanten:
○
met omschrijving van welke werkzaamheden en/of diensten werden verricht;
○
met vermelding van tegen welke kosten (in gulden);
○
(voornamelijk) geordend op alfabet;
6-24 Klanten-debiteurenboeken.
6-8
1946-1949
9-11
1950-1952
12-13
1953-1954
14-15
1955-1956
16-17
1957-1958
18-19
1959-1960
20-22
1961-1963
23-24
1964-1965
Klanten-crediteurenboeken (leveranciers). 1949-1955.
Bevat de namen van de leveranciers.
○
met vermelding van het factuurnummer en het –bedrag;
○
met een verwijzing naar specificaties per leverancier;
○
(voornamelijk) geordend op alfabet;
25-26 Klanten-crediteurenboeken.
25
1949-1952
26
1953-1955

27-28 Lijsten uitgewerkte klantenboeken.
Index is alfabetisch geordend. Zie de lijst uitgewerkte klantenboeken in het bestand.
27
28

29

Klanten-debiteuren.
Klanten-crediteuren.

Inventaris.
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