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Misdaadromans van nú,
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De strijd tegen de 
misdaad van binnenuit.

All Fiction
All Fiction is een onafh ankelijke uitgeverij van Nederlandstalige 
fi ctie rond het werk van politie en justitie. De dagelijkse opsporings-
praktijk vormt de basis voor een negendelige reeks misdaadromans 
gebaseerd op waargebeurde zaken: Severyn & Govaert.

Severyn & Govaert
Centraal in de reeks staan leven en werk van twee Amsterdamse 
crime-fi ghters, Maarten Severyn, tactisch rechercheur bij de politie 
en Lydia Govaert, senior-offi  cier van justitie bij het Openbaar 
Ministerie. De afzonderlijk te lezen delen verschijnen met jaarlijkse 
regelmaat als paperback in de reguliere (internet)boekhandel, én 
tevens als e-boek en luisterboek (voorgelezen door Dieuwertje 
Blok).

Waargebeurde zaken, feiten en fi ctie
Severyn & Govaert is gebaseerd op waargebeurde zaken en 
beschrijft  de strijd tegen de misdaad van binnenuit. Deze reeks 
is een ontdekkingsreis naar het verdere leven en werken van de 
hoofdfi guren en volgt hun persoonlijke ontwikkeling. Maarten 
Severyn, Lydia Govaert en alle andere karakters die in de serie 
voorkomen bestaan alleen op papier. Hun namen zijn fi ctief, iedere 
overeenkomst met bestaande personen is toeval. Dat geldt niet 
voor de waargebeurde zaken…

Verhalen waarin feiten en fi ctie met elkaar verweven worden (ook 
wel faction), vragen veel en grondig onderzoek. Regelmatig is geput 
uit strafdossiers, requisitoiren en pleitnota’s in vergelijkbare zaken. 
Niet alles is letterlijk gebeurd zoals beschreven. Een en ander had
zich wel zo kúnnen afspelen.

Severyn & Govaert, verhalen waar je verslaafd aan kunt raken…

Over de auteur
Eric Oosthoek (Nederland, 1948) 
werkte sinds 1977 als dramaregisseur 
en scenarioschrijver voor de Publieke 
Omroep. Hij realiseerde een groot 
aantal dramaproducties, zowel enkel-
voudige televisiespelen als langer 
lopende dramaseries en televisiefi lms. 
Opvallend en vaak succesvol televisie-
drama, series als Sanne, Weekend, 
De rivier waarin ik zwom, Oog in oog
en Over de liefde, televisiefi lms als 
Zondag weet je alles, Wie aus weiter 
Ferne, Het laatste glas melk, Morgen ga 
ik zelf en Respect, telefi lms als Saint 
Amour, Novemberlicht, Gebroken 
Rood, Kilkenny Cross en Anna.

Zijn televisiefi lms zijn vertoond op 
buitenlandse publieke zenders in o.a. 
Engeland, Duitsland, Zwitserland, 
Frankrijk, IJsland en Bulgarije.

Sinds 2008 richt hij zich volledig op 
het schrijven van fi ctie.

‘In heel mijn werkende leven ben 
ik een verhalenverteller en dat zal 
ik blijven. Het is een passie, 
evenals de afgewogen vormkeuze 
voor ieder project. Th eater, fi lm, 
televisiedrama: beeld en geluid. 
Boeken: taal en tekst. Spannender 
combinaties zijn er niet.’
                       Eric Oosthoek

Severyn & Govaert: 
VN Detective & Th rillergids 2020, 2021 én 2022



Levend verkocht   De zaak Babylon                   verschijnt mei 2023

Een vijftienjarige Nederlands-Turkse jongen doet aangifte van verkrachting. Lydia 
Govaert start een tactisch opsporingsonderzoek. Een verdachte wordt diezelfde 
avond aangehouden. Twee jonge vrouwen springen uit het raam van een flat- 
woning in A’dam-Noord. De een overlijdt ter plekke, de ander overleeft, zwaar- 
gewond, en blijft onder politiebewaking in het ziekenhuis, buiten bewustzijn. Geen 
naam, geen identiteit. Dan blijkt er een link: in beide zaken spraken de verdachten 
over ‘La Mama’. Maarten Severyn leidt het onderzoek…

‘Drugscriminaliteit loont. Cokebazen worden miljardair. De overheid zou structureel 
en moeten investeren in expertise en mankracht bij de politie.’ Maarten Severyn over 
zijn werk

Dood in opdracht   De zaak Dantzig                         Nú in de boekhandel

Lydia Govaert, recent gescheiden, werkt harder dan ooit aan de zoveelste corruptie-
zaak binnen de Nationale Politie. Een doelbewuste moordaanslag op twee politie-
agenten zet alle codes op rood. Alles wijst op een georganiseerde moordservice van 
de onderwereld. Een nachtmerrie begint en lijkt nooit meer op te houden. Tot haar 
ontzetting raakt haar dochter Marianna, eerstejaars student rechten, bij de zaak 
betrokken…

‘Mijn dienstwapen? Ik heb niks met dat ding. Het ligt meestal op het bureau in mijn 
locker, of thuis in de kluis.’ Maarten Severyn over zijn werk

Kwaad ontwaakt   De zaak Ananke                          Nú in de boekhandel

Raadselachtige aanslagen op immigranten in Amstelveen. Een sluipschutter jaagt 
op iedereen met een buitenlands uiterlijk. Hij gebruikt precisiewapens met ge-
luidsdemper, observeert en slaat toe. Een van de slachtoffers is Faridah Amrani, 
een Amsterdamse politievrouw. Het team van Maarten Severyn gaat op jacht. Hij 
komt al snel alleen te staan: zijn tweede man, Jelle Rooda, wordt aangehouden, 
verdacht van plichtsverzuim. Kort daarna lukt het een verdachte aan te houden. 
Schokkende verhoren leiden tot een geruchtmakend proces…

Geen geweten   De zaak Cayenne                   verschijnt mei 2024

Twee pistoolschoten maken een einde aan het leven van Yu Song. Op de plaats 
delict herkent Maarten Severyn een tatoeage in de nek van het slachtoffer, een 
groen draakje. Een week later treft een boerenzoon in Friesland in de paardenstal 
een jong meisje. Naakt. Ze heeft in haar linkerzij een litteken van haar navel tot 
haar ruggengraat en spreekt niet. Ze oogt Chinees. Aan de binnenkant van haar 
dijbeen hetzelfde groene draakje. Artsen constateren dat haar linkernier recent is 
weggenomen…

‘Snel kunnen denken, doortastend zijn, analytisch vermogen en mensenkennis, 
zonder dat red je het niet in dit vak.’ Lydia Govaert over haar werk

Zonder genade   De zaak Gorki                   in ontwikkeling voor 2025

Yildiz Aslan eist een straat- en contactverbod voor haar ex. Ze riskeert eerwraak. 
Als getrouwde vrouw weglopen bij je man is onvergeeflijk. Niets is voor een Turkse 
man belangrijker dan zijn eer en het bezit van een vrouw. Marianna Govaert, 
vierdejaars rechten en stagière bij een advocatenkantoor, begeleidt Yildiz. Op de 
stoep van het Blijf-van-mijn-lijf-huis schiet Aydin tweemaal op zijn vrouw. Ook 
Marianna raakt gewond. Reden voor haar baas om Lydia Govaert van het onder-
zoek te halen…

In de schaduw   De zaak Luna                 in ontwikkeling voor 2026

Een hoge ambtenaar bij Justitie wordt aangehouden bij een inval in een exclusief 
jongensbordeel. De politieke top in Den Haag probeert de zaak buiten de publici-
teit te houden. Jonge jongens, vaak van Oost-Europese of Marokkaanse afkomst, 
gaan van hand tot hand. De landelijke verontwaardiging is groot. Pedo-jagers 
roeren zich. Onder een brug in Amsterdam wordt het levenloze lichaam van een 
man gevonden. Naakt, hangend aan een haak. Om zijn nek een bord: ‘Stop  
Kindersex’. Maarten Severyn leidt het onderzoek…

‘Als officier moet je standvastig zijn, niet wijken voor vormen van maatschappelijke 
druk, en blijven motiveren waarom je toch vervolgt.’ Lydia Govaert over haar werk

Gemene zaak   De zaak Oostkaap                 in ontwikkeling voor 2027

Lydia Govaert is aanklager in een mega-proces tegen fraudeurs in de bouwwereld. 
De directeur Financiën en Control van Rijkswaterstaat springt met zijn paspoort 
in de hand van een kantoorgebouw. Maarten Severyn onderzoekt de zaak. Is het 
een fataal ongeluk, of een geraffineerd voorbereide moord? Het relaas van een 
klokkenluider is schokkend. Maarten slaat alarm, er begint een Haagse cover-up 
die zijn weerga niet kent. Maarten wordt door zijn baas van het onderzoek gehaald 
en vecht verder vanuit een vluchtadres. Lydia Govaert besluit hem te steunen…

‘Nederland is een walhalla voor drugscriminelen. Alleen al in Amsterdam snuift de 
hogere middenklasse voor 75 miljoen euro per jaar aan coke.’ Maarten Severyn over 
verhoortechniek

Dagen van angst   De zaak Tannenberg   in ontwikkeling voor 2028

De leider van het liquidatieteam uit Dood in opdracht heeft tweederde van zijn 
straf uitgezeten en komt vervroegd vrij. Anouar Nashiri is vastbesloten wraak te 
nemen op de vrouw die hem achter de tralies kreeg. Twee weken later ontvoert hij 
Lydia Govaert, samen met haar parket-secretaris. Het kabinet komt in spoed- 
beraad bijeen, een crisisonderhandelingsteam onder leiding van Maarten Severyn 
komt in actie en begint de onderhandelingen…

Onder verdenking   De zaak Morgenstond             Nú in de boekhandel

Een serieverkrachter vermoordt voor de eerste keer zijn slachtoffer. Een  
Marokkaans-Nederlandse journalist ontvangt een kogelbrief. Maarten Severyn 
onderzoekt beide zaken. Ondertussen probeert hij het plotselinge overlijden van 
zijn vrouw te verwerken en begint hij een privé-oorlog tegen de man die haar 
dood reed. Zonder officiële onderzoeksopdracht gelden er voor Maarten andere 
regels en wetten…

Boekblogger Kees van Duyn geeft op Hebban, Goodreads, Bol.Com,
Libris/Blz én zijn eigen boekenblog LeesKees:  voor
Dood in opdracht, deel 2 van Severyn & Govaert.

Colofon
Severyn & Govaert | Eric Oosthoek
Negendelige serie misdaad- en politieromans gebaseerd op waargebeurde zaken
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Redactie: Katrien de Klein | Redactiewerk
Omslagfoto: Goert Giltaij NSC | www.goertgiltay.nl
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‘Goed geschreven, als lezer blíjf je geboeid.’
‘Aanbevolen voor lezers die houden van politieromans en true crime.’
Norma Montulet en Marc De Pril, recensenten voor NBD Biblion, de landelijke service- 
organisatie van de Openbare Bibliotheken

Meer weten?
Wil je meer achtergrondinformatie over Severyn & Govaert?
Wil je op de hoogte gehouden worden van de verschijningsdata van nieuwe delen van 
Severyn & Govaert?
Mail je gegevens (naam en mail-adres) naar info@allfiction.nl of schrijf je in voor  
Achter de woorden, onze gratis nieuwsbrief.


Lezers waarderen Severyn & Govaert gemiddeld met een score van 8.4 uit 10 !  
Bekijk de reviews en recensies op www.allfiction.nl

Ben je journalist, recensent of boekhandelaar?
Leesexemplaren van Severyn & Govaert (paperback of e-boek) zijn een paar weken voor 
het verschijnen van elk deel bij ons verkrijgbaar.

Ben je organisator - of lid - van een leesclub?  
Wil je een discussieavond met de schrijver organiseren? Wil je korting op leesexemplaren? 
Leesclubs krijgen korting bij een bestelling van meerdere exemplaren van een paperback, 
e-boek of luisterboek met dezelfde titel. Aarzel niet, neem contact op via info@allfiction.nl.
We helpen je graag!

Publiciteits- of promotiemateriaal?
Voor vragen over nieuwe uitgaven, publiciteit of promotiemateriaal kun je contact 
opnemen met onze vertegenwoordiger:

Huub van Aalst 
Waemelslant 149, 6931 HW Westervoort
huubvanaalstbookservice@gmail.com | 026 - 31 15 397 | 06 - 17 12 57 83

Onder verdenking:  VN Detective & Thrillergids 2020
Dood in opdracht:  VN Detective & Thrillergids 2021
Kwaad ontwaakt:  VN Detective & Thrillergids 2022


