
Afd. IV-79 Aanwinst 1989-17a

PERSOONLIJK ARCHIEF VAN G.C.J.M.C. VAN WELIJ

EN ZIJN HUISHOUDSTER/GEVOLMACHTIGDE J.H.M. KUPPENS

TE BREDA,

c. 1900 - 1966

INLEIDING

Onderstaande stukken zijn afkomstig van de heer Gi.isbertus Cornelis

Jacobus Maria Christiaan van Weli.i , geboren te Breda op 6 januari 1902

en overleden te Breda op 16 juni 1980, alsmede van mevrouw Johanna

Huberdina Maria Kuppens, geboren te Oosterhout op 9 februari 1912.

De heer G. van Welij was houtdraaier van beroep, evenals zijn vader

Gijsbertus Antonius (geb. te Den Bosch op 23 okt. 1856). Zijn broers

H.F.CA. van Welij (geb. te Breda op 17 oktober 1892) en J.A.G.C, van

Welij (geb. te Breda op 16 oktober 1887) werden meubelmaker. Vader

Gijsbertus had zijn houtdraaierij in de Visscherstraat nr. 1; hij

verhuisde in 1922 naar het pand Karnemelkstraat 12. Zijn zoon Gijsbertus

oefende zijn beroep uit in de Karnemelkstraat 12, Teychinélaan 18a en

sinds aug./sept. 1963 in de Karrestraat 5b. Gijsbertus was gehuwd op 24

november 1926 met Aafra Mettes (geb. Zuid-Scharwoude op 20 sept. 1903),

van wie hij in 1946 scheidde.

Mevr. Ji Kuppens woonde als leerling-houtdraaister, ontwerpster en

huishoudster sinds het eind van de vijftiger jaren bij de heer Van

Welij en trad in de zestiger jaren als diens gevolmachtigde op gezien

zijn slechte gezondheid. De stukken zijn in 1989 door het Rijksarchief

in Zeeland overgedragen aan de Bredase archiefdienst. Zij zijn gehaald

uit het aldaar berustende familiearchief en de collecties De Stoppelaar.

De papieren De Stoppelaar waren afkomstig van de in 1964 te Breda

overleden D.A. de Stoppelaar. Na diens dood zijn zij terecht gekomen in

het huis van zijn gevolmachtigde, nml. mevr. J.H.M. Kuppens. In 1979

zijn deze papieren tezamen met persoonlijke papieren van de heer Van

Welij en mevr. Kuppens overgebracht naar het Rijksarchief in Zeeland

vanwege het feit dat de familie De Stoppelaar vanouds een belangrijk

Middelburgs geslacht vormde.

Door de inventarisator zijn uit de papieren Van Welij-Kuppens met name

vernietigd: stukken over pensioen, uitkeringen en over de conflicten



uit de periode 1961-1965 voortkomend uit een huurgesch.il rond het door

de heer Van Weli.i gehuurde bedrij f spand/bovenwoning Teychinélaan 18a.

De papieren Kuppens zi.in slechts ter inzage na toestemming van de

geraeentearchivaris van Breda.

Omvang van het archief: o,15 m*.



INVENTARIS

A. PAPIEREN VAN WELIJ

I. Privéleven

1. "Staat van vorderingen, vli.it en gedrag", rapporten

van G. van Weli.i als houtdraaier, leerling van de

voortgezette klasse van de Gem. Avondschool voor

Ambachtslieden te Breda voor de cursussen

1920/21 - 1922/23. 1 katern

2. Ondertrouwkaart van G. van Weli.i en A. Mettes,

1926. 1 stzuk

3. Bewijzen van Nederlandschap van A. Mettes en

G. van Weli.i, afgegeven te Breda,

1930, 1952. 2 stukken

4. Oorlogs zakboek.i e van G. van Wely als soldaat bij

het Vrijwillige Landstormkorps Luchtwachtdienst,

lichting 1902-129, met ontslagbrief houdende eer-

vol ontslag als soldaat wegens opheffing van zijn

betrekking,

(c. 1935), 1940. 1 deeltje,
1 stuk

5. Brieven van J. Beenhakker uit 's Heer-Arendskerke,

van dochter Corry en een lid van de familie Mettes

aan de familie G. van Wely-Mettes te Breda,

1940, 1942 en 1943. 1 omslag

6. Nummerbewijs en belastingkaarten voor motorrijtuigen,

alsmede motorrijbewijs voor G. van Wely,

1949, 1951, 1953 en 1961. 1 omslag

7. Akte van aanneming van G. van Wely als noodwachter

bij de Kringnoodwacht van de A. Kring Breda van de

B.B.-organisatie, 1954, met de publicaties Samenvat-



ting Rechtspositie Noodwachters en Wenken voor eerste

hulp en voor de zelfbescherming,

1953, (c. 1970). 1 omslag

8. Besluit van de huuradviescommissie in het ressort

Breda inzake het geschil over de huurpri.is van het

pand Teychinélaan 18a te Breda tussen de verhuurder

en G. van Wely als huurder,

1962. Authentiek afschrift. 1 stuk

9. Familiefoto's, afkomstig van G. van Wely en A."Meu-

tes, met niet afgedrukte negatieven van familiefoto's,

c. 1900 - c. 1960. 1 omslag

N.B. Zes cartes-de-visite, gemaakt door \
Bredase fotografen in de eerste helft
20e eeuw, zijn. opgenomen in de fotocol-
lectie onder de aanwinstnrs. 1989-1363
t/m 1368.

10. Foto's van de pri.izenkast van het Breda's Mannenkoor

en van een groep personen, -mogelijk het Breda's

Mannenkoor- bij een uitstapje,

c. twintiger jaren. 2 stukken

N.B. Opgenomen in de fotocollectie onder de
nrs. 1987-627 en 1989-1369.

11. Foto's van G. van Welij en vermoedelijk diens vader

als houtdraaier in de draaierij,

z.d. 2 stukken

N.B. De foto van G. van Welij is opgenomen in
de fotocollectie onder nr. 1989-1370.

12. Bidprentjes van familie en kennissen,

1916-1968. 1 omslag

13. Plattegrond van Breda met aanduiding van melkbezorg-

routes, uitgegeven door de Bredase melkinrichting

"De Hoop",

(c. 1960). 1 stuk



II. Werkkring

14. Brief van de fa. Van Wingerden & Co te Rotterdam aan

de heer Jan van Wely te Breda met inlichtingen over

een houtbewerkingsmachine,

1925. 1 stuk

N.B. Johannes van Wely, gehuwd met A.P. Ballin-
ti.in, was een broer van Gi.isbertus.

15. Akte van verkoop door Gi.isbertus Antonius van Wely,

houtdraaier te Breda, aan (zoon) Gysbertus Johannes

Christiaan Marie van Wely, houtdraaier te Breda,

van de aan hem toebehorende machines en houtvoor-

raad, aanwezig in het pand Karnemelkstraat 12 te ,

Breda,

1934. Afschrift. 1 stuk

16. Stukken betreffende het verkrijgen en naleven van

de hinderwetvergunning voor het inwerkking houden

en wijzigen van een houtdraaierij op het perceel

Teychinélaan 18a,

1956, 1962. 1 omslag

17. Stukken betreffende het inrichten van en het naleven

van de hinderwet voor de houtdraaieri.i van G. van Wely

aan de Karrestraat 5b te Breda,

1963-1964. 1 omslag

B. PAPIEREN KUPPENS

N.B. Slechts ter inzage na toestemming van de gemeente-
archivaris

18. Getuigschriften en brieven met aanzegging van eer-

vol ontslag voor J.H.M. Kuppens, deels opgemaakt

in verband met een rechtzaak wegens opzettelijke

vernieling van goederen van de verhuurder van het

pand Teychinélaan 18a,

1946-1963. 1 omslag



19. Programmablad van de voorstellingen op 15 en 16 ja-

nuari 1948 van de klucht "De weg naar de hel", uit-

gaande van de Personeelsvereniging Kamp Vught, met

o.a. als speelster Jopie Kuppens,

1948. 1 stuk

20. Onderhandse akte opgesteld door de kinderen van het

echtpaar A. Kuppens en W.M. Akkermans, waarbij zij

verklaren de inboedel van hun inmiddels overleden

ouders gezamenlijk te hebben gekocht en waarbij de

gehuwde kinderen afstand doen van het aan hen toe-

komende deel van de inboedel in het pand Zandheuvel

62 te Oosterhout ten behoeve van hun nog ongehuwde

broer en zusters, \

1951. 1 stuk

21. Genealogische aantekeningen over de families Kuppens

en Van Wely, met name te Breda woonachtig, in de pe-

riode 1805-1948,

opgesteld c. 1960. Met overlijdensadvertenties,

c. 1960, 1968. 1 omslag

22. Verklaringen van G. van Wely, waarbij hij J.H.M.

Kuppens machtigt tot het doen van zaken in zijn

naam en haar machtigt de huurovereenkomst van de

door hem gehuurde panden na zijn overlijden over

te nemen,

1961-1966. 1 omslag

23. Verklaring van J.H.M. Kuppens, waarbij zij haar

bezittingen na haar overlijden schenkt aan G. van

Wely,

1965. 1 stuk

24. Negatieven van foto's van vermoedelijk mevr. J.H.M.

Kuppens, z.d. 2 stukken

juni 1989, Ws,




