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De letters KAVEEWEE zijn de initialen van 
Karel van Wely. Karel van Wely had van 
1893 tot en met 1927 een sigarenfabriek in 
Roosendaal en ook diverse vestigingen el-
ders in het land. Zijn kleinzoon Raymond 
van Wely heeft de laatste 28 jaar een mooie 
verzameling opgebouwd over de sigarenfa-
brieken van zijn grootvader. Op zondag 25 
augustus 2013 laat hij een deel van die ver-
zameling zien op de verzamelbeurs in Eer-
de.  
 
Het begin 
Begin jaren '80 hield de familie Van Wely een 
familiereünie in 's-Hertogenbosch.  
Raymond liep samen met zijn broer een ta-
bakswinkel binnen en daar stonden op de toon-
bank nog helemaal nieuwe blikjes met sigaren 
van het merk KAVEEWEE en dat terwijl in 
1973 de laatste sigaren van dat merk geprodu-
ceerd waren. Thuis hadden ze niets meer van 
de KAVEEWEE en er werd zelden gesproken 
over de sigarenfabriek. De vader van Raymond 
heeft tot het faillissement in 1968 in de fabriek 
gewerkt, maar is toen ontslagen en dit was niet 
gemakkelijk voor de familie. Raymond kocht de 
blikjes met sigaren en is toen langzaam de 
verzameling verder uit gaan breiden.  
 
Geschiedenis 
In 1885 begonnen Karel van Wely en zijn neef 
Eugene van Wely in de woonkamer sigaren te 
maken. In 1910 hadden ze al een fabriek in 
Roosendaal, "De Arend", met 55 werknemers. 
In 1920 werd er een nieuwe fabriek gebouwd. 
Het nieuwe bedrijf heette Karel van Wely & Zn. 
Er werden sigaren gemaakt met de merknaam 
KAVEEWEE. In 1927 overleed Karel van Wely 
en zijn zoon Willem van Wely, de oom van 
Raymond, nam de leiding over de fabrieken. Er 
waren toen al diverse vestigingen. In de hoog-
tijdagen van KAVEEWEE werkten er 1100 
mensen in de fabrieken en wekelijks werden 
bijna 2 miljoen sigaren geproduceerd. Tijdens 
de 2e wereldoorlog eiste de Duitse bezetter de 
tabaksvoorraad op en er werd geen tabak meer 
ingevoerd. In 1944 werd de hoofdfabriek tijdens 
een bombardement zwaar getroffen. In 1946 werd de hoofdfabriek en het archief door brand verwoest. In 1948 
bouwde Willem van Wely weer een nieuwe KAVEEWEE-fabriek. De KAVEEWEE stond bekend als een sociale 
werkgever. Vanaf 1953 konden de sigaren echter ook machinaal geproduceerd worden en het aantal werkne-
mers liep sterk terug tot 175 in 1957. In 1955 overleed Willem van Wely de directeur/manager van de fabriek. In 
1973 werd de laatste KAVEEWEE-sigaar geproduceerd. 
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De verzameling 
Raymond heeft sinds de jaren ‘80 een behoorlijke verzameling opgebouwd. In zijn familie is er bijna niets be-
waard gebleven.  
Dat doet hij vooral door publiciteit te zoeken voor 
zijn verzameling. In nummer 10 van 2005 van de 
Verzamelaar heeft al eens een artikel over de ge-
schiedenis van KAVEEWEE gestaan. Er staat ook 
een verhaal over zijn verzameling op 
www.moetjekijken.nl. Daardoor werd hij een tijdje 
terug gebeld door een Amsterdammer die zijn huis 
aan het renoveren was. In een wandje wat gesloopt 
moest worden, kwam hij een aantal reclameplaten 
tegen die er nog best wel mooi uitzagen. Na een 
korte zoektocht op internet vond hij Raymond en 
die is gelijk de volgende dag naar Amsterdam gere-
den om de platen op te halen. Er zaten zelfs 2 ver-
schillende posters in de muur. Helaas waren er al 
een aantal beschadigd, maar Raymond kon toch 
nog diverse redelijke exemplaren meenemen. Om-
dat het reclamemateriaal van KAVEEWEE erg mooi is om te zien, vragen handelaren er soms behoorlijke prij-
zen voor. De gaucho is een zeer bekend beeldmerk. Toch zijn er ook nog genoeg mensen waarvan Raymond 
gewoon dingen krijgt, omdat ze ze aan hem gunnen voor zijn verzameling. Hij heeft ook al geregeld dat als er 
iets met hem gebeurd, zijn verzameling naar een museum in Roosendaal gaat.  

 
Raymond verzamelt echt alles wat er is over KAVEEWEE. Hij 
heeft al een flinke collectie sigarendozen en ook flink wat siga-
renbanden, maar ook advertenties, rekeningen, werkbriefjes 
en krantenartikelen worden liefdevol in de verzameling opge-
nomen. Hij belde eens op oudejaarsavond naar omroep Bra-
bant om een oproep te doen in een radioprogramma. Direct 
na de uitzending kreeg hij een telefoontje van een oud ijzer-
handelaar uit Roosendaal die een bronzen plaquette had 
staan die uit de fabriekshal kwam. Raymond heeft de han-
delaar moeten overtuigen dat hij een serieuze verzamelaar 
was en is daarvoor tot 3 keer naar Roosendaal gereden om te 
bewijzen dat hij echt de kleinzoon was van Karel van Wely en 
van alles van de verzameling te laten zien. De plaquette is in 
1952 in de hal van de fabriek aangebracht bij het 25-jarig be-

staan van N.V. Karel van Wely's sigarenfabrieken er staan 3 van de 5 geldschieters op die in 1927 de fabriek 
hadden gefinancierd en toen al overleden waren.  
 

Doordat er in de familie zo weinig meer te vinden is over KAVEEWEE is het ook een 
beetje de vraag wat er allemaal is geweest. Raymond zoekt ook nog diverse dingen 
waarvan hij het bestaan wel kent. Zo heeft hij een blauw kaartspel, maar er is ook een 
rode versie uitgegeven. Daarvan heeft hij nog maar 1 kaart. Er was ook een KAVEE-
WEE voetbalclub en hiervan zoekt hij een speldje en een shirt. KAVEEWEE sponsorde 
ook allerlei wielerwedstrijden en daarvan heeft hij al een grote wisselbeker in zijn verza-
meling en hij heeft diverse krantenartikeltjes waarin met trots vermeld wordt dat de KA-
VEEWEE beker weggegeven wordt. In een reclamefolder die hij heeft staan ook nog 
wel wat doosjes en reclamemateriaal die in zijn verzameling ontbreken. Hij heeft een 
foto, gemaakt in de fabriekshal, en daarop staan posters die nog bij Raymond in de 
verzameling ontbreken. Zijn verzameling is dus nog lang niet compleet. 
 

Verzamelbeurs 
Als u meer van deze verzameling wilt zien, of weten, kom dan op zondag 25 augustus 2013 naar de verzamel-
beurs in Eerde, daar laat Raymond van Wely zijn verzameling KAVEEWEE zien. Als u nog iets heeft liggen 
voor Raymond breng het dan voor hem mee of neem contact met hem op via e-mail kaveewee@versatel.nl, of 
met telefoonnummer 024-3446481. 
 
Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Oost-Brabant  


