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600 à 700 Tafelaanstekers bij elkaar 
 
Het verzamelen heeft altijd al bij de heer Toon Wouters in het bloed gezeten. Ooit begon hij met het verzamelen van siga-
renbandjes. Toen er echter steeds meer sigarenbandjes op de markt kwamen die nog nooit om een sigaar hadden gezeten, 
“de geur zat er nog niet aan”, ging voor Toon de lol eraf. Hij verzamelde toen ook al aanstekers. In eerste instantie voorna-
melijk wegwerpaanstekers, hoewel er toen al af en toe een tafelaansteker bij zat. Na een tijd vond zijn vrouw het wel erg 
veel wegwerpaanstekers worden en ze vond de tafelaanstekers veel mooier als al die plastic aanstekers. Hij is toen steeds 
meer tafelaanstekers gaan verzamelen. Zijn wegwerpaanstekers heeft hij uiteindelijk allemaal weggedaan naar een andere 
verzamelaar. Op zondag 27 februari 2005 komt Toon Wouters een deel van zijn verzameling laten zien in Eerde op de ver-
zamelbeurs.  
 

 

Toon Wouters is een druk baasje. On-
danks dat hij al 16 jaar niet meer hoeft 
te werken (eerst VUT en nu pensioen) 
komt hij nog altijd tijd te kort. Hij is zeer 
actief binnen: de club van gepensio-
neerden van Philips, De Verzamelaar 
(als beurshouder van de beurs in Volkel) 
en in de buurtvereniging. Binnen de 
buurtverenigingen is hij ook ieder jaar 
zeer actief met het organiseren van een 
rommelmarkt. Hij is daar dan zeker 3 
dagen druk mee; eerst alles inzamelen 
en klaarzetten, daarna verkopen en de 
derde dag alles mee helpen opruimen. 
Toen een van de medeorganisatoren 
hem voor zijn inzet een tafelaansteker 
beloofde, wist hij dat dat niet nodig was. 
Hij zou toch wel meehelpen. De aanste-
ker heeft hij wel meegenomen, want het 

was een hele mooie. Deze set staat nog 
altijd beneden in de woonkamer. De set 
is van hout en bevat behalve de aanste-
ker ook een asbak en er zit zelfs een 
muziekdoos bij. De aanstekers die hij 
heeft komen bijna allemaal van rom-
melmarkten vandaan. Hoewel er ook op 
de verzamelbeurzen soms wel iemand 
iets voor hem meebrengt.  

 

Hobby 
Het verzamelen van tafelaanstekers is 
voor Toon echt een hobby. “Het moet 
leuk blijven.” Daarom betaalt hij nu op 
rommelmarkten gemiddeld 1 euro voor 
een tafelaansteker. Alleen als het een 
hele mooie is, die hij nog niet heeft, wil 
hij er maximaal 2 euro voor geven. Hij 
gaat alleen alle rommelmarkten hier in 
de buurt op zijn fiets af, “anders zijn de 
aanstekers nog duur aan benzinekos-
ten” en hij blijft er nog fit bij ook. Toch 
heeft hij er op die manier al zo’n 600 à 
700 bij elkaar verzameld in 25 jaar tijd. 
Hij heeft ze allemaal netjes op plankjes 
op zijn zolder staan, alleen een paar he-
le grote marmeren heeft hij in dozen ge-
daan. Volgens zijn vrouw kan hij er uren 
mee bezig zijn, maar zij heeft geen idee 
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wat hij er dan doet, afstoffen in ieder ge-
val niet. Toch staat zijn verzameling er 
keurig verzorgd en netjes gesorteerd bij. 
 
Diverse materialen en vormen 
De verzameling van Toon is prachtig om 
te zien. Zijn verzameling heeft een 
enorme variatie in figuren en materialen. 
Er zijn aanstekers bij in complete setjes, 
samen met een asbak en een sigaret-
tenvaasje. Hij heeft aanstekers van 
hout, glas, kunststof, marmer, porselein, 
zilver, tin en metaal. De vormen variëren 
van een vierkantje van 2x2 cm, tot een 
sprinkhaan, een pauw, telefoons, paar-
den, geweren, klompen, een schroe-
vendraaier en nog veel meer. Het is ge-
woon te veel om op te noemen. Een 
paar bijzondere exemplaren zal ik hier 
nog beschrijven. 
 
De aanstekers van Spaanse collega’s 
Heel wat jaren geleden had de heer 
Wouters Spaanse collega’s. Die droe-
gen hun aanstekers wel heel opvallend. 

De klossen met touwen zijn de lonten. 
Bovenaan zit een vuursteentje. Hier is 
verder geen benzine of gas bij nodig. 
Door het vuursteentje gaat het lont ge-
noeg gloeien om een sigaret mee aan te 
steken. De Spaanse mannen droegen 
deze aanstekers aan hun ceintuur. Ze 
wilden ze graag omruilen bij Toon tegen 
een wat handzamer formaat.  
 
Kannetjes 
Heel leuk om te zien zijn ook de kanne-
tjes. Ze hebben bovenop een aansteker. 
Als je die omhoog trekt komt er een hele 
houder voor sigaretten uit, op die manier 
waren de sigaretten ook netjes opge-
borgen.  
Ook heeft hij er 1 in de vorm van een 
mijnlamp Daar is het bovenste stuk de 
aansteker, het midden is het sigaretten-
vaasje en de onderkant is de asbak.  
 
Door Hannie van Duijnhoven 
secr. van de afd. Oost-Brabant 

 

 

Geschiedenis en feiten: 
- in 1910 werd de eerste vlamaansteker gepaten-

teerd. 
- in 1913 werd de vlamaansteker voor het eerst gefa-

briceerd. 
- In 1928 heeft Ronson het patent op ’s werelds eer-

ste mechanische aansteker. 
- De oudste aanstekers zijn benzineaanstekers. 
Pas in 1947 introduceert Flaminair in Parijs de eerste 
gasaansteker. 

 
De oudste tafelaanstekers in de verzameling 

 
 


