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Ronson special 
Ronson bestaat al meer dan 100 jaar en heeft zich in die 
tijd bewezen als bedenker, uitvinder en fabrikant van aanstekers. Ronson heeft vele uitvindin-
gen gedaan die hebben bijgedragen aan de uiteindelijke aanstekers zoals wij vandaag de dag 
gebruiken. Even een paar feiten en wetenswaardigheden van en over Ronson: Ronson is de 
uitvinder van ’s werelds eerste mechanische aansteker,  Ronson is de uitvinder van ’s werelds 
eerste meermalen navulbare gasaansteker, Ronson is de uitvinder van ’s werelds eerste aan-
steker met regelbare vlam, Ronson is de uitvinder van het gasventiel welke gebruikt word op 
spuitbussen, Ronson is de uitvinder van de gasbus om aanstekers na te vullen. In de jaren ’60 
kende Ronson een grote wereldwijde naamsbekendheid en stond op de zevende plaats als 
meest bekende merknaam. Onder wereldmerken als Coca-cola, Ford en General motors ed. 
In de "James Bond" boeken van Ian Flemming beschreef hij zijn held altijd met een Ronson 
aansteker. Jammer genoeg is dit detail nooit doorgevoerd in de films. John Fairfax, heeft zijn 
leven te danken aan een Ronson aansteker. Hij was in 1969 ’s werelds eerste man die met 
een roeiboot de Grote Oceaan overstak. Hij schrijft in zijn brief: ‘waar andere producten faal-
de, bleef mijn Ronson werken’.Ronson’s functioneren is een begrip, ‘lights the first time’ en 
zelfs in de oorlog had de 'Sherman Tank' de bijnaam 'Ronson'. Met één schot stonden deze in 
vuur en vlam. 
 
De grondlegger van Ronson is Louis V. Aronson wordt geboren op 25 
december 1869 in New York, Amerika. In 1883 volgt Aronson een 
opleiding aan de Technische Hogeschool van New York waar hij zich 
specialiseert in klein metaal en technisch tekenen. Tijdens zijn studie 
ontwerpt en patenteert Aronson het electroplating, een proces waar-
mee goud en chroom kan worden gehecht aan metaal. Tot op de dag 
van vandaag gebeurt dit nog volgens Aronson’s methode. Louis V. 
Aronson verkoopt zijn materie aan verschillende bedrijven en schept 
zijn startkapitaal van US$ 5.000,00 om zijn eigen bedrijf te stichten. 
Onder de naam "Art Metal Company" fabriceert Aronson: juwelenkist-
jes, kandelaars, asbakken, delen van kerkorgels en voorziet deze van 
een mooie glimmende verchroomde en vergulde plating.  
 
In 1896, Start Louis V. Aronson de ontwikkeling van een nieuw type lucifer. In die tijd worden 
de kopjes van de  lucifer gemaakt van het uiterst giftige fosfor. Aronson bedenkt een ontste-
king op basis van zwavel en op 16 maart 1897 wordt zijn patent goedgekeurd onder de naam 
"the Safety Match". Dit is hetzelfde product als de lucifer die 
we nu nog kennen. In datzelfde jaar verhuist "Art Metal Com-
pany" van New York naar een groter onderkomen in Newark, 
New Jersey. Art Metal Works is dan geen éénmansbedrijf 
meer en de naam verandert in "Art Metal Works",  met 
Aronson als president-directeur en Max Hecht als onderdirec-
teur.  
Art Metal Works produceert verschillende kunstzinnige pro-
ducten zoals: wandklokken, kalenders, kandelaars, vazen, miniaturen en vele andere huishou-
delijke en cadeauartikelen. Louis V. Aronson is gedreven in het innoveren van 'vuurmakers' en 
blijft zoeken naar nieuwe  en toepassingen met de ambitie een nieuw ontstekingsmechanisme 
te ontwikkelen. In zijn tocht ontmoet Aronson de in New York geboren en in Londen opgevoe-
de Alexander Harris. Harris is ook uitvinder en heeft dezelfde interesse als Aronson, het ont-
wikkelen van een nieuw ontstekingsmechanisme. In het jaar 1908 treedt Alexander Harris in 
dienst van Art Metal Works en samen met Louis V. Aronson start hij de ontwikkeling van de 
aansteker. 
In 1910 slaagt Louis V. Aronson erin zijn eerste aansteker, de "Pist O Liter" te patenteren. De-

 

 

 



ze Pist O Liter is een soort handvat dat vonken voortbrengt. Aan 
de basis van deze aansteker ligt een eerder gepatenteerd mate-
riaal, Auermetal genaamd. Dit Auermetal werd door "Dr. Carl 
Auer von Weisbach" in 1903 gepatenteerd en kennen wij heden 
ten dagen als 'de vuursteentjes' voor uw vuursteenaansteker.  
 
In 1913 is het dan zover en is de eerste vlamaansteker wordt 
als experiment gefabriceerd. De aansteker heeft de toepasselij-
ke naam "Wonderlighter". Het is een zogenaamde 
"Tondeldoos" (strijker) –aansteker. Door een staafje met daar-
aan een lont, gedrenkt in vloeistof, langs een strip te bewegen, 
ontstaat er een vonk die de lont doet ontbranden.  
Aronson heeft vetrouwen in het product en in 1913 start de productie van de Wonderlighter. In de 
jaren daarna volgen vele variaties op dit model,   waaronder tafelaanstekers. 
In de jaren '20 is de productie van aanstekers slechts een klein percentage van de totale produc-
tie. De andere producten die Art Metal Works fabriceert zijn veel succesvoller. Het bedrijf fabri-
ceert verschillende noviteiten in die tijd zoals telefoons, sprekend- en vonkend speelgoed. De 
naam Ronson wordt voor het eerst gebruikt op een vonkend speelgoedpistool, de "Ronson Re-
peater". Aronson combineerde de techniek van zijn 'Pist O Liter' in dit stuk speelgoed. De Re-
peater had vonkend systeem als de 'aansteker', wat rood opvonkte. 
 
Louis V. Aronson’s fascinatie voor aanstekers wordt steeds sterker en hij blijft experimenteren. 
Maar de Europese ontwikkeling van de aanstekers was al veel 
verder. In Europa is er al een aansteker met een vuursteenont-
steking en met benzine als brandstof leverbaar. Alvorens de Eu-
ropese aansteker vuur gaf, waren drie handelingen nodig. Tij-
dens een vakantie bezocht Aronson "Alfred Dunhill" in Londen. 
Aronson is geïnspireerd door Dunhill's ontwikkeling in de aanste-
ker. Terug in Amerika is Aronson gedreven een aansteker te ont-
wikkelen die in één beweging vuur kan geven. In 1926 brengt 
Aronson zijn ontwerp naar de octrooiraad en in 1928 passeert 
het wereld patent op 's werelds eerste machanische aansteker 
de "Banjo" genaamd.  
De Banjo blijkt een groot succes, die indertijd $5,00 kostte. Art 
Metal Works was niet helemaal voorbereid op deze massa ver-
koop en daardoor ontstonden er dagelijks buiten de fabriek een 
rijen mensen om een exemplaar te bemachtigen. Aronson besluit 
een marketing en verkoopteam aan te stellen om alles in goede 
banen te leiden.  
Dit betekent het keerpunt in de geschiedenis van Ronson: Louis 
V Aronson, Alexander Harris en Aronson's zoon Alexander H. 
Aronson besluiten over te gaan tot de volledige productie van 
aanstekers. De productie van de andere artikelen wordt ge-
staakt. Vanaf 1928 gaan de ontwikkelingen snel en vele variaties 

van de Banjo verschijnen, tot zelfs een tafel model 
aan toe.  
In 1929 worden de Ronson Standard en de Junior Sport gelanceerd, beide geënt op 
het ook wel 'Hammer action' genoemde 
 
De-Light mechanische systeem. Geënt op de Standard worden in de navolgende 5 
jaar de Ronson, Princess, Pet en Rondette tot de collectie gevoegd. Deze aanste-
kers zijn dan verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 
Op 10 mei 1928 wordt er bedrijfskapitaal aangetrokken door het uitgeven van aan-
delen. Art Metal Inc. wordt gelanceerd op de Amerikaanse effectenbeurs. Het aan-
trekken kapitaal is noodzakelijk om de ontwikkelingen en onderzoeken te financie-

ren. Het bedrijf groeit uit en de omzet stijgt dat jaar tot drie miljoen US-Dollar.  
Om aan de enorme vraag te voldoen worden er in 1928 en 1929 op verschillende continenten 
fabrieken gesticht. In Canada, Mexico, Cuba, Engeland en Oostenrijk opent Art Metal Inc. haar 
eigen kantoren en fabrieken. De Engelse dochteronderneming krijgt de naam "Ronson Products 
Limited".  
In 1935 ontwerpt Frederick Kaupman, hoofd van de ontwerpafdeling van Art Metal Inc. (Ronson 



U.S.A) een nieuw type  'automatische' tafelaansteker, de naam "Touch-
tip". De aansteker werkt als volgt; door met een in het benzine reservoir 
rustend soort wattenstaafje op een knop te drukken, geeft de aansteker 
een vonk, waardoor het staafje ontbrand. Na de Banjo had Ronson nu 
een nieuwe ‘best-seller’ ontwikkeld. De Touch-tips gaan als warme 
broodjes over de toonbank, in het bijzonder de ‘Art-Deco’ uitvoeringen. 
Art-Deco vierde in die tijd hoogtij, en de Touch-tips zijn zeer populair. 
Na de oorlog begint Ronson met de opbouw. In 1940 overlijdt Louis V. 
Aronson op 71 jarige leeftijd. Zijn toenmalige ‘rechterhand’ Alexander 
Harris is op dat moment al president-directeur. Samen met Louis’ zoon, 
Alexander H. Aronson, die sinds 1910 in het bedrijf werkt, zet hij de  activiteiten voort. 
In Europa valt tijdens de Tweede Wereldoorlog de verkoop stil en er 
wordt besloten om de machines aan te passen voor het fabriceren 
van 'oorlogsmateriaal'. De producten die Ronson in deze oorlogstijd 
maakt lopen sterk uiteen. Van ontstekingen voor kogels, torpedo's 
en bommen tot aan heuse kanonnen lopen van de Ronson pro-
duktieband. Een hevig Duits bombardent legt de fabriek van 
Ronson Products Ltd volledig in de as.  
Omdat Ronson een belangrijke toeleverancier van oorlogsmaterieel 
is voor de Engelse regering, besluiten deze de fabriek onder te 
brengen in een voormalig koninklijk internaat. Met overheidsgeld 
wordt nieuwe machinerie aangekocht waarmee de productie van 
het oorlogs materieel kon worden voort gezet. Ook na de oorlog maakt Ronson nog lange tijd 
gebruik van dit onderkomen. 
Na de Tweede Wereldoorlog begint de wederopbouw van de aanstekerproductie. Dit is ook de 
tijd dat de zoon van Alexander H. Aronson, Louis V. Aronson II,  zijn intrede doet in het bedrijf.  
In 1947 wordt 's werelds eerste gasaansteker geïntroduceerd door het Franse merk Flaminair. 
In het Parijse Crillon Hotel toont Flaminair de "Gentry" tafelaansteker, waarvan een jaar later 
een zakformaat aansteker wordt gemaakt. Deze zakaansteker wordt de Crillon genaamd, naar 
het hotel waar de eerste gasaansteker zijn wereld- première beleeft. Beide aanstekers hebben 
een separaat gasreservoir, dat moet worden vervangen wanneer het gas verbruikt is. 
Ronson kan dan niet achterblijven en Warren I Nissen patenteert op 23 november 1948 de eer-
ste gasaansteker van Ronson. Deze aansteker is voorzien van een dito separaat gasreservoir.  
Er wordt een aantal varianten gemaakt op dit systeem tot R.L. Burchett in 1952 voor Ronson 
octrooi aanvraagt voor de eerste navulbare gasaansteker met vast gasreservoir. Dit octrooi 
wordt op 25 mei 1954 erkend en Ronson krijgt het patent voor de meerdere-keren-navulbare 
gasaansteker. Eén van de eerste navulbare gasaanstekers met multi vulventiel is de Vanguard. 
De Vanguard moet gevuld worden met een speciale blauwe cartridge, welke precies genoeg is 
voor één vulling. Na 44 jaar trouwe dienst gaat Alexander Harris in mei 1952 met pensioen. 
Alexander H. Aronson is op dat monent president-directeur. In deze tijd begint Ronson Products 
Ltd. (Engeland) uit zijn jas te groeien en besluit men een nieuwe fabriek met kantoren te bou-
wen in Leatherhead, zuid London. 
 
 
 
 
 
 

 
 

De tweede helft van de jaren '50 is de periode van Ronson's grote doorbraak. Ronson Products 
Ltd in Londen patenteert in die periode een aantal wereldprimeurs. In het jaar 1957 wordt de 
Ronson Varaflame Premier gepatenteerd. Het model, naar het ontwerp van Seymore Rappaport 
is geënt op de ‘Streamline’ vormgeving. De aanstekers wordt ontwikkeld onder de supervisie 
van J.A. Goddard. De Premier is het begin van een nieuw tijdperk. Dit is 's werelds eerste aan-
steker met een in hoogte regelbare vlam, "Varaflame®". Daarbij is de Premier de eerste aanste-
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ker welke meermalen navulbaar was met gas. Het door Ronson 
ontwikkelde vulventiel past perfect op de gasbus die Ronson die-
zelfde tijd lanceerde, de "Multifill® gasbus". 
De tot dan toe gebruikte kleine blauwkleurige gascartridges wor-
den uit de productie genomen en vervangen door grotere Multi-
fill® gasbussen. Het succes van deze combinatie is niet te stui-
ten. Ronson bouwt veel van z'n oudere benzineaanstekers om te 
bouwen tot gasaanstekers. De Varaflame collectie groeit uit tot 
een breed assortiment van aanstekers in verschillende vormen 
en uitvoeringen. 
De Ronson Premier Varaflame is een ongekend succes. Ronson 
lanceert de nieuweling in eerste instantie in slechts één uitvoe-
ring, chroom met het goudkleurige V-teken. Om de verkoop te 
stimuleren, wordt al snel besloten de collectie uit te breiden met 
verschillende decors. Door de jaren is de Ronson Premier Varaf-
lame in meer dan 80 verschillende uitvoeringen geweest. Het 
chroom decor met het 'goudkleurige V-tje' (model VF-215) is altijd 
in de collectie gebleven. De Premier Varaflame wordt wereldwijd 
in productie genomen en er rollen in de jaren '50 al gauw meer 
dan 15.000 Premiers p/dag! van de productielijnen en is het 
grootste Ronson succes tot die tijd. 
Omdat de 'Premier' toch een forse aansteker is, maakt het model 
een echte herenaansteker. Begin jaren '60 besluit Ronson om 
ook een kleinere en elegantere variant te maken van de dan al 
roemruchte Premier. De naam van deze aansteker is Adonis en 
net als zijn grotere broer een 'bestseller' 
De grote uitbreiding (1954 – 1964) Ronson wil zijn doelgroep verbreden door diversen pro-
ducten voor industriële- en consumententoepassingen te maken. Met de slogan "Ronson does 
more then Light your Cigarette", worden verschillende nieuwe productgroepen ontwikkeld.  
Naar het ontwerp uit 1962 van Conrad Zellweger en William Retzler, lanceert Ronson in 1965 
een nieuweling op de aanstekermarkt, de "Ronson Comet". Deze compacte uit 
kunststof vervaardigde vuursteenaansteker blinkt uit door z'n lichtgewicht en 
gebruiksgemak. 
Dit samen met een uitgekiende consumentenprijs van Fl. 19,95 verslaat de 
Comet alle verkooprecords ooit behaald door een aanstekermerk. In een perio-
de van 15 jaar gaan er meer dan 60 miljoen! Ronson Comet's over de toon-
bank. 
Het is weer het Engelse Ronson Products Ltd die verantwoordelijk is voor dit 
ontwerp en grootse succes. De ontwikkeling kwam tot stand in samenwerking 
met "La Nationale" het Zwitserse bedrijf waar "Zellweger en Retzler" voor 50% 
voor werkte.  
Eind jaren zestig werken er wereldwijd ruim 11.000 mensen in de 17 Ronson fabrieken. Er rol-
len producten uit de fabriek als: aanstekers, elektrisch huishoud apparatuur, verpakkingsmate-
riaal, ruimte- en luchtvaartproducten en metaalverwekingsproducten.  
 
In 1970 lanceert Ronson de Varaflame MKII collectie. Het meest opvallende detail van deze 
aansteker is dat de bewegende sluitkap is vervangen door vaste 
delen. Technisch is deze aansteker geheel anders dan de pro-
ducten die we in die tijd van Ronson kennen. Compleet nieuwe 
typen branders worden ontworpen en ook het vertrouwde ontste-
kingssysteem maakt plaats voor een nieuw type. Helaas blijkt dat 
de MK-II niet zo 'trefzeker' is als zijn voorganger (de MK-I) en was 
een kort leven beschoren. Het model is slechts vijf jaar de aanste-
kermarkt geweest, totdat Ronson besluit de productie van de 
meer kostende MK-II te staken 
Begin jaren '70 introduceert Ronson de eerste aanstekers met een elektronische ontsteking. 
Deze aanstekers zijn voorzien van een 'Piëzo - kwarts' systeem. Doordat er twee kristallen 
hard tegen elkaar slaan in een klein element, ontstaat een elektrische vonk. Deze enkele vonk 
ontsteekt het gas. 
Als vanouds blijft Ronson zoeken naar nieuwe vormen van ontsteking. Tijdens de introductie 
van de piëzo en batterij aansteker, is Ronson Research' in Leatherhead bezig met het perfecti-
oneren van een revolutionair ontstekingsmechanisme. Het is een systeem dat lijkt op de piëzo 
aansteker, echter zijn de kristallen vervangen door een 'cartridge' gevuld met raketbrandstof. 

 

 

 



Door de snelheid en kracht van het 'piezo systeem' komt er een kleine hoeveelheid damp van 
de vloeistof vrij, dat in aanraking met zuurstof explodeert. De naam van dit systeem is 
"Varachem".  
Midden jaren '70 komen de Varachem aanstekers als noviteit op de markt. De aanstekers laten 
zich kennen als slanke compacte modellen, de Trendsetter en de Pencillighter. Met name de 
combinatie van pen met aansteker (Pencil-lighter) is een bestseller.   
Nadat deze aanstekers een korte periode op de markt zijn melden zich de eerste problemen. 
De vloeistof creëerde corrosie aan de cartridge, waardoor het systeem al snel niet meer werkt. 
Ook is er bekend dat nieuwsgierige zich lelijk bezeerd hebben toen zij 'doe het zelf' praktijken 
uithaalde door de cartridge open te breken. Dit samen doet Ronson eind 1976 besluiten de 
Varachem geheel uit de handel te nemen en de winkeliers en eigenaars te compenseren. 
 
In tegenstelling tot de Amerikaanse vestigingen en de enorme tegenslag van de Varachem, 
laat Ronson Products Lts in 1976 een recordomzet met een enorme winst noteren. Ondanks dit 
succes, besluit het Amerikaanse moederbedrijf groots te gaan reorganiseren. In Amerika is een 
enorme goederenstroom vanuit het 'Verre Oosten' op gang gekomen. De productiekosten lig-
gen daar vele malen lager dan op de Amerikaanse markt, waardoor Ronson USA veel terrein 
verliest.  
Een nieuwe strategie moest worden bewandeld om de lager geprijsde producten uit het 'Verre 
Oosten' te verslaan. Om investeringen te minimaliseren wordt de collectie ingekrompen. Hele 
productielijnen van aanstekers worden gesloten en vele mensen verliezen hun baan. Echter 
het management ontspringt deze reorganisatie volledig en de ‘zware top’ van de organisatie 
blijft voltallig. Deze grootse reorganisaties zijn een zware aanslag op het functioneren van de 
organisatie. Zo groot zelfs dat Ronson Products Engeland voor het eerst sinds de Tweede We-
reldoorlog het boekjaar 1977 afsluit met verlies. 
Deze trend zet zich in de achtereenvolgende jaren door en de eens zo winstge-
vende Engelse vestiging laat jaar achter jaar grote verliezen noteren. Als dan 
eind jaren'70 de goedkopere producties uit het Verre Oosten ook de Europese 
markt overspoelen en merken als Bic en Gilette de succesvolle wegwerppro-
ducten lanceren, verliest Ronson steeds meer terrein. 
 
In 1979 lanceren verschillende Japanse aanstekerfabrikanten een tiptoets repe-
teeraansteker. Het betreft een aansteker met een elektronische IC ontsteking. 
Ronson wil meegaan in dit nieuwe product en uit de Duitse Ronson fabriek (die 
al andere batterijaanstekers fabriceert), rollen de Ronson IC-aanstekers. Hoe-
wel de aanstekers van een goede kwaliteit zijn, zijn de aanstekers veel duurder 
dan de 'lage loonlanden' gefabriceerde versie. Opnieuw een tegenvaller voor Ronson. 
In 1980 probeert Ronson zich te profileren op de wegwerpmarkt met de introductie van haar 
eigen wegwerpaansteker, de Ronson Magnum. Maar al 
gauw blijkt dat Ronson achter de feiten aanloopt en is te 
laat om werkelijk te profiteren en 'naam te maken' in dit 
segment. Het publiek kiest massaal voor de grote namen 
in dit soort producten: BIC, Poppel, Djeep en PROF. 
Begin jaren '80 verkeert het Amerikaanse moederbedrijf in 
grote financiële problemen. Problemen die zijn ontstaan 
door de sterke concurrentie uit 'de lage loon landen' plus 
het falen van de grootse reorganisatie. Het publiek kiest 
massaal voor de wegwerpproducten en Ronson loopt 
keer op keer achter de feiten aan.  
Opnieuw is een reorganisatie noodzakelijk en opnieuw 
maakt Ronson de fout om  productie- en ontwerp mede-
werkers op straat gezet, terwijl het voltallige management 
de dans ontspringen. Op een gegeven moment, was er 
op iedere 8 productiemedewerkers een manager, terwijl in 
de ‘goede tijde’ elke manager verantwoordelijk was voor 
ongeveer 150 tot 250 mensen.  
Al snel blijkt dat deze reorganisatie geen directe verbetering oplevert. Het Ronson imperium 
wankelt en Ronson Amerika maakt het wanhopige besluit om alle buitenlandse vestigingen ten 
gelden te maken. Begin jaren '80 worden alle buitenlandse vestigingen financieel leeggezogen 
en het onroerend goed, verkocht. Dit levert in een groot kapitaal op, waardoor Ronson Amerika 
gered is van haar ondergang. Voor alle 7 Europese dochterondernemingen wordt het faillisse-
ment aangevraagd en Ronson USA, distantieerde zich verder van alle verplichtingen en rech-
ten.  

 

 



Een aantal werknemers zijn 'gebrand' een doorstart te maken en vinden investeerder, de za-
kenman Jeffrey Port. Uit de liquidatieverkoop wordt de Ronson gasbussen fabriek in New Cast-
le (Tyne & Wear), mallen, machines en de merkrechten gekocht. 
Ronson International Ltd werd gesticht en de productie van de Multifill® gasbussen, Ronsonol® 
benzine en andere service artikelen worden hervat. 
Een andere ex-Ronson werknemer kocht uit de liquidatieverkoop de machines en mallen van 
de Varaflame Premier aansteker. Ook hij sticht zijn eigen bedrijf, Premier Pressings Ltd ge-
naamd. Er wordt nauw samengewerkt en de twee belangrijkste meest winstgevende producten 
worden gecontinueerd. 
Het Amerikaanse Ronson dat nog steeds geleid wordt door de familie Aronson, specialiseren 
zich in het fabriceren van hoogwaardige ventielsystemen voor hydraulische doeleinden.  
In 1983 trekt Jeffrey Port zich terug uit de onderneming en Geoffrey Richmond zet hedrijf voort 
onder de naam: Ronson Export Ltd. Richmond heeft een duidelijke visie en ziet de mogelijkhe-

den van export naar andere Europese landen. 
Met de nieuwe contacten die Ronson heeft in Ja-
pan, worden de nieuwe ‘Japanse Ronson aanste-
kers introduceert. Onder de naam "The Far East 
line" lanceert Ronson verschillende, niet exclusie-
ve producten.  
In 1992 bouwt Ronson een nieuwe gasfabriek, 
pal achter het oude Ronson complex. De high-
tech fabriek, voldoet aan de strengere Engelse 
wetgeving en vult en verpakt ruim 5.000 gasbus-

sen per uur volgens de Europese richtlijnen.    
 
In januari 1994 wordt Ronson verkocht aan een Howard Hodgson. Howard Hodgson is een 
succesvol zakenman, die jaren daarvoor door de toenmalige Engelse Premier Thatcher be-
noemd werd tot meest belovende zakenman en 
hét voorbeeld was voor Engeland. Ronson plc 
wordt een onderdeel van Hodgson's beursgeno-
teerde investeringsmaatschappij Halkin Holdings 
plc. Halkin investeerde ruim 10 miljoen Engelse 
pond in Ronson om opnieuw internationaal door te 
breken. 
In september 1995 wijzigt ‘Halkin Holdings’ de 
naam naar Ronson Plc.. Ook de andere bedrijven 
van de holding gaan verder onder de naam: 
Ronson Packaging Ltd, Ronson Homeshopping Ltd en Ronson Duty Free Ltd.   
Ronson is helemaal terug en profileert het merk zich via 50 distributeurs in meer dan 60 lan-

den. Met de leus: "we are delighted to be back" veroverd 
Ronson steeds meer terrein op de aanstekermarkt. Het succes 
lijkt onuitputtelijk en Ronson is op het juiste moment geherintro-
duceerd. In de opmars laten de ontwerpers van Ronson zich in-
spireren op het succesmodel uit de jaren '60: de Comet. De 
nieuweling heet 'Super Comet' en heeft de werking 'van toen' 
met de technieken 'van nu'. De ditmaal uit metaal vervaardigde 
Comet model, heeft een piezo kwarts ontsteking in plaats van 
een vuursteen ontsteking. De Comet anno 1995 is net als zijn 
voorganger een groots succes en er worden wereldwijd hon-
derdduizenden van verkocht.  
In de nacht van 21 januari 1996 raakt een Ronson fabriek be-

trokken bij een grote uitslaande brand. Op het bedrijventerrein van  New Castle, ontstaat een 
grote uitslaande brand. De brandweer doet er alles aan om de Ronson vestiging en de boven-
grondse gasopslagtanks met Butaan en Propaan te koelen.  
Door een explosie, in een naburig gebouw valt er allerlei brandend materiaal op het Ronson 
gebouw en diens tanks. De brandweermannen zien dat er geen houden meer aan is en bren-
gen zichzelf in veiligheid, als de opslagtanks met een gigantische explosie ontploffen. Het ge-
volg is dat er een krater met een diepte van 5 meter ontstaat en het hele ‘Ronson terrein’ in 
lichterlaaie staat. 
De brand heeft desastreuze gevolgen, het volledige gebouw met magazijnen, kantoren, het 
archief met werktekeningen, technische ontwerpen van de roemruchte Ronson modellen en de 
oude onderdelen voor reparatie gaan verloren in de vlammen.  

 

 

 



Ronson betrekt een tijdelijk kantoor in New Castle. Met 
de grootse inspanning van de werknemers is de Ronson 
organisatie binnen korte tijd weer operationeel. 
 
In het samenstellen van de collectie, besluit Ronson een 
breder publiek te bereiken en er worden ‘branche vreem-
de’ productgroepen tot de collectie toegevoegd. Onder 
de imagocollecties, “Rebel, Racer en Retro” lanceert 
Ronson naast de aanstekercollectie, schrijfwaren, horloges, herenjuwelen, zonnebrillen, reis-
tassen,  elektrische scheerapparaten en haarföhns. Echter de verkoop valt tegen en er wordt 
besloten de voorraden af te schrijven en tegen rampsprijzen te verkopen. Dat boekjaar noteert 
Ronson een record verlies. De man aan het roer, Howard Hodgson neemt zijn verantwoorde-
lijkheid en treedt af als ‘Chief executive’ en verlaat Ronson Plc. Na Hodgson’s vertrek, wordt er 
een interim management aangesteld, die de moeilijke taak heeft om de zaak weer op de rails 
moeten zetten. Ondanks de grootse problemen, blijft Ronson scoren met de aanstekercollectie.  
Om de reorganisatie te bekostigen, is er een nieuwe financiële injectie noodzakelijk. 
 
1998 – 2001 De grote verandering Ronson bewijst zich weer als trendsetter, met nieuwe ex-
clusieve producten. In 1999 verschijnt de Amerikaanse zakenman “Victor Kiam” ten tonelen. 
Victor is eigenaar van de Amerikaanse multinational "Remmington" bekend van de scheerap-
paraten en typemachines. Zijn visie is: "Doe waar je 
goed in bent,… streef naar perfectie,… maak kwali-
teit"….. Ronson maakt ‘vlamproducten’!  Hij stelt 
een nieuw management team aan, welke het bedrijf 
op Amerikaanse wijze rigoureus en met harde hand 
met succes herstructureert. Het managementteam 
brengt in 2 jaar tijd de overheadkosten terug door 
onder anderen automatisering, het reduceren van 
personeelsbestand en een efficiënte organisatie 
neer te zetten. Van de totaal 280 mensen die werk-
zaam waren in 1998, blijven er totaal 42 over. 
Eén van de moeilijkste beslissingen was om de verlies makende "Premier fabriek" te sluiten. 
De fabricage van de Premier is zeer arbeidsintensief en bestaat uit een groot deel uit handar-
beid. Bij her-calculatie van de productiekosten bleek dat de Premier ruim twee maal zo duur 
zou moeten zijn. Al gauw werd duidelijk dat dit commercieel niet mogelijk was en het besluit 
werd genomen om de fabriek in februari 1999 te sluiten. Besloten wordt de productie te verhui-
zen naar het Verre Oosten.  Ronson ontwerpt nu  haar aanstekers in Engeland en laat deze 
onder strikt toezicht fabriceren in het Verre Oosten. De Varaflame-2000 is zo'n voorbeeld. Dit 
vernieuwde Ronson Premier wordt gefabriceerd in Japan. Het land dat voor Ronson vroeger 
haar ondergang betekende, is nu het land waar de kwaliteitsaanstekers vandaan komen 
De nieuwe Varaflame-2000 is ook weer een flink staaltje van vernuft. De nieuweling functio-
neert perfecte en heeft dezelfde 'grip' als de oude Premier Varaflame. Het zijn slechts kleine 
details die het een andere aansteker maken. Ronson is erin geslaagd haar vlaggenschip te be-
houden en te perfectioneren. Een klein detail is dat bijvoorbeeld de vlamregelaar uit veiligheids-
redenen naar de onderkant van de aansteker is verplaatst.  
In 1999 laat Ronson zien dat het een gezond bedrijf is. Ronson lanceert in dat jaar een aantal 
nieuwe aanstekers, met als echte noviteit de duurdere wegwerpaansteker; V-2000 genaamd. 
De V-2000 is door Ronson exclusief ontwikkeld en is een onmiskenbaar Ronson product. 
Deze wegwerpaansteker met elektronische piezo kwarts ontsteking wordt goed ontvangen door 
het publiek. Het succes doet Ronson besluiten ook in deze prijscategorie een bredere collectie 
te bieden. In het nieuwe millennium worden een aantal 'oud gediende' modellen vervangen of 
gefacelift naar de nieuwe Ronson uitstraling. De Ronson aanstekers krijgen allemaal uniforme 
details waardoor een Ronson product zich onderscheidt van de massa. Daarbij is gekozen voor 
nostalgische gedistingeerde details. Aanstekers in zowel traditionele uit-
voeringen als sprekende en vernieuwende kleuren luiden voor Ronson 
het nieuwe millennium in. 
In november 2000 wordt de Classic collectie leverbaar. De Classic col-
lectie is een serie aanstekers die uiterlijk weinig verschillen hebben, ech-
ter technisch is de collectie opgesplitst in 3-piezoaanstekers, 3-
vuursteenaanstekers, 3-turboaanstekers en 2-pijp-vuursteenaanstekers. 
 
Al gauw blijkt dat de V-2000 wegwerpaansteker een gewild product is. 
De techniek staat garant voor een veel langere levensduur dan de gas 

 

 

 



capaciteit. Het is dan ook in het derde kwartaal van het jaar 2000, dat Ronson een navulbare 
variant lanceert in de trendy “freeze” of ook wel Apple I-Mac kleuren genoemd. Ronson zet een 
nieuwe trend en in 2001 lanceert Ronson een aantal vernieuwend vormgegeven navulbare 

aanstekers, in de prijsklassen tot € 10,00. Deze semi-wegwerpaanstekers worden op de Neder-
landse markt gelanceerd als de ‘Ronson Trendy collectie’.      
                                                              
 

   
 

Een familiezaak in de ruimste zin van het woord is de firma van Dalen aan de Rotterdamse 
Meent. De gebroeders van Dalen leiden samen met hun echtgenotes deze 75 jaar oude speci-
aalzaak, die hun ouders begonnen op de Gedempte Botersloot in 1928.  
Na het bombardement in 1940 was de zaak gevestigd in een noodwinkel aan de Statenweg. Tij-
dens de wederopbouw konden zij een pand betrekken niet ver van de oude plaats, en openden 
in 1953 de winkel aan de Meent 17. Hun voorkeur naar ambachtelijke producten leidde tot een 
verregaande specialisatie in sigaren. In 1982 introduceerde zij in Rotterdam Davidoff sigaren die 
in de klimaatkamer werden verkocht.  
De stijgende vraag naar kwaliteitssigaren uit heel de wereld leidde in 1995 tot een nieuwe winkel 
met een oppervlakte van 200 m2. Het oude, nostalgische interieur vormt nu de basis van het 
tabaksmuseum, waarin vele artikelen uit de "oude tijd" worden bewaard.  

  


