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Pieter Aspe is terug
Van In is terug
Maar niets is nog hetzelfde
In oktober 2017 verscheen De butlerknop, het veertigste boek in de reeks rond commissaris Van In.
‘Het laatste’, liet Pieter Aspe toen in diverse media verstaan. Ondertussen heeft Aspe samen
met Marec zijn eigen uitgeverij en boekhandel uit de grond gestampt en begint hij op z’n 65ste
met de energie van een twintiger aan een nieuw hoofdstuk in zijn rijkgevulde carrière. De
meest gelauwerde en best verkochte thrillerschrijver van Vlaanderen aller tijden start met een
nieuwe reeks.
Commissaris Van In blijft de protagonist, maar zijn situatie is totaal anders. Pieter Van In is
met pensioen, zit duidelijk niet lekker in zijn vel en van Hannelore Martens, de kinderen en
Guido Versavel is geen spoor.
Van In Episode 1 is de start van een nieuwe reeks die tien boeken zal omvatten. Wie de tien
boeken verzamelt, zal aan het einde van de reeks de lange rode draad door het verhaal kunnen
ontwarren.
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De samenwerking van beide auteurs voor Afscheid van een Muze (2017) – als herinnering aan
Pieter Aspes overleden vrouw Bernadette – was de bekroning van een jarenlange vriendschap
én de geboorte van een nieuw duo: Marec & Aspe. Toen zij op 3 april 2018 hun uitgeverij en
boekhandel in hartje Brugge voorstelden, was het hun menens.
In het najaar van 2018 verschijnt Dossier van de Duivel, het eerste album in een stripreeks die
getekend wordt door Marec en geschreven door Pieter Aspe. Het decor is adembenemend:
Brugge en Parijs eind 19de eeuw, waarvoor Marec minutieuze research deed. Het verhaal is
gebaseerd op feiten die een verband blootleggen tussen satanische missen en historische figuren
als pastoor Ludovicus Van Haecke, Berthe de Courrière, courtisane en minnares van de Franse
schrijver Remy de Gourmont, en de bekende auteur Joris-Karl Huysmans.
Marec & Aspe is de reeksnaam die elk jaar voor minstens één album garant zal staan. Luxueus
uitgegeven en met tekenwerk dat van de pagina’s spat zullen deze strips een must zijn voor elke
zelfverklaarde stripliefhebber.
Marec is al twintig jaar lang de huiscartoonist van Het Nieuwsblad en Dag Allemaal. Pieter Aspe
is de best verkochte Vlaamse misdaadauteur ooit. Met de adelbrieven van deze wapenbroeders
staan de verwachtingen strak gespannen. Was het al maar december!
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Aspe NV is de gloednieuwe uitgeverij van Pieter Aspe en Marec. De twee Bruggelingen
hebben een hart voor boeken én voor hun stad. De Loge is een pandje in het hart
van Brugge, waar Aspe en Marec sinds april 2018 een boekhandel en koffiehuis uitbaten.
Je vindt er alle boeken van beide heren, unieke en originele tekeningen van Marec
en allerlei andere memorabilia. Neem plaats aan onze leestafel en kom tot rust onder
het genot van een heerlijk dampende kop koffie of een goed glas bier.
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