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Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat Pieter Aspe debuteerde met Het vierkant van de wraak – de vader en 

de moeder van alle Vlaamse thrillers. In mei verscheen Van In Episode 3, na een persoonlijk ingrijpende periode 

voor Pieter Aspe met een lang ziekbed. En wat blijkt? Pieter Aspe is terug, sterker dan ooit. Dit najaar belooft 

dan ook veel lekkers met Van In Episode 4, een biografie over Pieter Aspe én een exclusieve samenwerking met 

OMER. Santé!!
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Pieter Aspe is 25 jaar 

schrijver… en dat vieren we!

Pieter Aspe Box

25 jaar schrijver

Outdoorcampagne

Media-actie met 
Het Laatste Nieuws 

Collector’s Item 
Mediapartner

Aspe NV, Het Laatste Nieuws en OMER. slaan de handen in elkaar voor deze unieke actie. Als jarenlange 

partners willen we dit heuglijke moment niet zomaar laten voorbijgaan en daarom brengen we deze prachtige 

box uit. Wat zit er allemaal in? Een door Pieter Aspe gesigneerde en genummerde hardcovereditie van 

Van In Episode 4, een flesje OMER. en een speciaal voor deze actie ontworpen Aspe-glas. Dit hoort thuis in 

de boekenkast van elke Aspe-fan. Opgelet, deze is een gelimiteerde editie: op is op. Exclusief verkrijgbaar bij 

Het Laatste Nieuws.
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Hoe kon een braaf arbeiderskind uit Brugge het tot meest verkochte 

schrijver van Vlaanderen schoppen? In dit boek ontdek je alles over 

het ontstaan van de misdaadreeks rond de eigenzinnige politie-

inspecteur Pieter Van In, de verfilmingen van Aspes boeken en zijn 

succes in het buitenland. 

 

Pieter Aspe heeft nooit een blad voor de mond genomen. Voor deze 

biografie liet hij zich langdurig interviewen, openhartiger dan ooit. 

Auteur Ilse Nackaerts diept de juiste anekdotes op die Pierre Aspeslag  

– zoals Pieter Aspe echt heet – treffend karakteriseren. 

Deze biografie neemt je op sleeptouw door het Brugge uit lang 

vervlogen tijden, waar de kleine Pierre misdienaar werd en als 

tiener zijn liefje zwanger maakte. Niets wees erop dat de man van 

twaalf stielen en dertien ongelukken op zijn tweeënveertigste een 

boek zou uitbrengen dat zijn leven grondig zou veranderen. Maar 

geld en roem leidden niet automatisch tot geluk: Pierres eerste 

huwelijk liep slecht af, zijn tweede vrouw verloor hij aan kanker. 

 

Ondanks alle tegenslagen is Vlaanderens succesauteur diep in zijn hart een goedgeluimde kwajongen gebleven, 

die beseft dat je in het leven moet kunnen incasseren én relativeren.

Ilse Nackaerts werd wereldberoemd in Vlaanderen met Spannende seks – van aardbei tot zweepje, waar ze 

meer dan 100.000 exemplaren van verkocht. Ze begon haar carrière als journalist voor TV-Brussel en werkte 

achter de schermen van uiteenlopende succesvolle televisieprogramma’s als ‘Liefde voor Muziek’ en 

‘De Buurtpolitie’. Ze leidt haar eigen productiehuis Heartmade Media.

 
PIETER ASPE: 

LEVENS EN LIEFDES
ILSE NACKAERTS

Katern met nooit eerder verschenen foto’s

levens 
en liefdes
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