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Helemaal Gallisch van Asterix en Obelix 
 

Rare jongens die Louwersheimers! Hoewel echt raar zijn ze niet, alleen maar fanatieke verzamelaars. Om in de stijl van hun 
verzameling te blijven is dit natuurlijk wel een leuke kreet, want ze verzamelen Asterix en Obelix. Op zondag 25 mei 2008 
komen Peter en Han Louwersheimer speciaal naar de verzamelbeurs in Eerde om daar hun verzameling tentoon te stellen. 
Hoewel Peter in Sittard woont en zijn broer Han in Amersfoort hebben ze er voor gekozen om hun verzameling samen ten-
toon te stellen. Ze verzamelen ook samen en brengen voor elkaar spulletjes mee en bezoeken samen rommelmarkten. 
 

 
Het begin 
Ongeveer 10 jaar geleden liepen Peter 
en Han samen over een rommelmarkt, 
zoals wel vaker gebeurde. Peter had 
toen net besloten dat hij het wel leuk zou 
vinden om iets te gaan verzamelen, zo-
dat hij een doel zou hebben met zijn 
tochten naar rommelmarkten. Hij was al-
tijd al gek geweest op de Asterix en 
Obelix boeken van Goscinny en Uderzo 
en besloot daar een verzameling van te 
beginnen. Toen Han zag dat Peter iets 
liep te zoeken vroeg hij wat Peter dan 
zocht. Han begon direct mee te zoeken 
naar Asterix en Obelix spulletjes, maar 
niet alleen voor Peter, maar al snel ook 
voor zijn eigen verzameling. 

 
Concurrentie? 
Op de vraag of er dan geen concurrentie 
is tussen de broers antwoordde Peter: 
“Helemaal niet. We verzamelen juist 
voor elkaar en gunnen elkaar ook echt 
spulletjes.” Ze vinden het eigenlijk nog 
bijna zeker zo leuk als ze iets voor de 
ander hebben. Han is vooral gek op 
Obelix, dus als Peter iets leuks van 
Obelix vindt, gaat het vaak naar Han. 
Peter heeft op die manier weer meer As-
terix spulletjes. In de omgeving Amers-
foort zijn weinig rommelmarkten, dus 
Han komt vaak naar het zuiden. Ook be-
zoeken ze samen regelmatig rommel-
markten in België of zelfs in Frankrijk. 
 

 
Boeken 
Natuurlijk hebben deze “rare jongens” 
ook heel veel boeken van Asterix en 
Obelix. Van de reguliere uitgaven zijn nu 
33 verschillende boeken uitgegeven. Die 
boeken hebben ze niet alleen in het Ne-
derlands, maar ook enkele daarvan 
hebben ze bijvoorbeeld in het Latijn, 
Limburgs, Duits of Frans en nog veel 
meer verschillende talen. Daarnaast 
hebben ze ook een aantal illegale uitga-
ven zoals Asterix en de kernsentrale, 
maar ook een aantal pikante versies zo-
als Asterix de Geilaard. Zie enkele voor-
beelden hiervan op het plaatje op de 
volgende pagina. 
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Kranten 
Ze hebben zelfs een aantal kranten in 
een speciale Asterix en Obelix uitgave. 
Zo is er in 2006 een speciale uitgave 
geweest van ‘Het Belang van Limburg’ 
met daarin het gewone nieuws van die 
dag, maar alles in de stijl van Asterix en 
Obelix. De krant bevatte geen foto’s 
maar was helemaal voorzien van stripte-
keningen van Asterix en Obelix. Het kop-
artikel heette natuurlijk “Rare jongens, 
die Limburgers”. Op 16 maart 2000 ver-
scheen ook van het NRC Handelsblad 
een speciale Asterix uitgave in verband 
met de tentoonstelling over Asterix die 
toen in Leiden werd geopend in het 
rijksmuseum van Oudheden. Van die 
tentoonstelling heeft Peter ook nog een 
poster die groter is dan hijzelf. Hij is naar 
de tentoonstelling geweest, zag daar de 
poster en vroeg of hij hem mocht heb-
ben. Hij was zelf zeer verbaasd dat hij 
de poster zo maar kreeg.  
 

 
 

Ik ben met Peter in 
contact gekomen 
toen hij toegevoegd 
werd aan 
www.moetjekijken.nl. 
Dit viel samen met 
een nieuwe uitgave 
van McDonald’s 
Happy Meal speel-
goedjes en het uit-
brengen van de 
speelfilm Asterix en 
de Olympische Spe-
len.  
 
Figuurtjes 
Natuurlijk bestaat de 
verzameling van “die 
rare jongens” niet al-
leen uit boeken en 
kranten. Ze hebben 
ook vitrinekasten vol 
met figuurtjes. Daar-
door kwam het ge-
sprek ook al snel op 
andere speelgoedjes 
die door McDonald’s 

zijn uitgebracht. De eerste serie kenden 
ze, maar hadden ze niet allebei com-
pleet. In 2002 is in Frankrijk ook een se-
rie uitgebracht. Daarvan hebben ze wel 
een paar onderdelen, maar waarschijn-
lijk hebben ze ook een heleboel onder-
delen op de rommelmarkten in de dozen 
laten liggen, omdat ze niet wisten hoe de 
set eruit moet zien. Ze hadden wel een 
paar poppetjes maar niet de grondpla-
ten, de pilaren en andere onderdelen. 
Die maken deze set juist zo leuk, maar 
ook moeilijk compleet te krijgen. Dit 
voorbeeld laat ook zien hoe belangrijk 
het als verzamelaar kan zijn om contact 
te hebben met mede verzamelaars. 
  

 
Natuurlijk hebben ze niet alleen McDo-
nald’s figuurtjes in hun verzameling. Ze 
hebben bijvoorbeeld een hele serie met 
porseleinen figuurtjes van slechts enkele 
centimeters hoog. Ook hebben ze een 
prachtig schaakbord met Asterix en 
Obelix figuurtjes. Peter is zelfs bezig om 
het dorp van Asterix en Obelix na te 
bouwen. De huisjes en figuurtjes op de 
volgende foto zijn gekocht in Parc  
Asterix in Frankrijk, maar de grondplaat 
en de bomen zijn door Peter zelf ge-
maakt. 

 
Ze zijn dus ook nog eens creatief bezig 
met hun verzameling, en zelfs niet alleen 
Peter en Han, maar ook hun vrouwen. 
De vrouw van Peter heeft al van alles 
gemaakt van Asterix en Obelix stof. 
 
Overige spulletjes 
De verzameling bestaat echt uit allerlei 
spulletjes van Asterix en Obelix. Zo heb-
ben ze vele sigarenbandjes, daarvan zijn 
er zo’n 17.000 verschillende uitgegeven. 
Maar ook postzegels, knikkers, kauw-
gomplaatjes, lucifermerken, klokken, 
posters, puzzels en nog veel meer.  
 
Gezocht 
De schoonmoeder van Peter zette eens 
een gratis advertentie in de zaterdag-
krant voor de verzameling. Al om 8 uur 
’s morgens werd er gebeld. Een hoog 
bejaarde lezer van de krant had de op-
roep gezien en Peter mocht een doosje 
Asterix en Obelix boekjes bij hem opha-
len. Er zaten 8 verschillende boekjes 
met dubbelen in de doos. Helaas ont-
breken de nummers 4, 5, 6 en 12. Heeft 
iemand ze nog voor Peter en Han. Ze 
hebben voldoende ruilmateriaal. Hieron-
der staat de achterkant van de boekjes. 
 

 
De verzamelbeurs 
Han en Peter Louwersheim houden op 
25 mei 2008 tijdens de verzamelbeurs in 
Eerde een tentoonstelling met hun ver-
zameling, zie de agenda. Komt u ook 
eens een kijkje nemen en breng uw 
ruilmateriaal mee. Tijdens de beurs kan 
overigens van alles geruild en verzameld 
worden.  
 
door Hannie van Duynhoven 
secr. van de afdeling Oost-Brabant 
verzamelbeurseerde@hotmail.com 


