
Water en Wolfskers: wie is er gevaarlijker – een jaloerse man of een in het nauw gedreven vrouw. 
 
Water en Wolfskers is de debuutroman van Anke Verbraak en het is met recht een thriller te 
noemen. Het draait om Britt, een succesvol makelaar. Vanaf haar studententijd is ze bevriend met 
Michiel. Hun oude vriendschap is inmiddels uitgegroeid tot liefde. Niets aan de hand tot Oscar 
opduikt, ook een oude liefde van Britt. Hij benadert haar omdat hij een huis wil kopen wat een 
plausibele verklaring is. Ze is immers makelaar. Of wil hij meer? Hun ontmoeting eindigt in een 
drama. Michiel komt beetje bij beetje meer te weten over de afspraak tussen Britt en Oscar wat hem 
ziekelijk jaloers maakt. Dit heeft fatale gevolgen voor hen beiden. 
 
‘Om me eraan te herinneren wat voor lapzwansen die vriendjes van jou vroeger waren.’ 
 
Anke Verbraak heeft met Water en Wolfskers een beklemmende thriller geschreven in de puurste zin 
van het woord. Het verhaal is goed opgebouwd, de karakters hebben diepgang. Vrij snel aan het 
begin vindt een fataal incident plaats. Langzaam wordt duidelijk wat de achtergrond hiervan is, maar 
hoe meer je weet als lezer, hoe meer vragen er ontstaan. Die worden goed gedoceerd door het 
verhaal heen beantwoord. Zo blijft de spanning tot het laatst op een hoog niveau. Het knappe is dat 
je als lezer heen en weer wordt geslingerd tussen de mannelijke- en vrouwelijke hoofdpersoon. De 
ene keer voel je sympathie voor de man, de andere keer voor de vrouw. Zo ging het bij mij althans. 
Vraag blijft tot het eind wie er gevaarlijker is: een ziekelijk jaloerse man die tot het uiterste gaat om 
de vrouw van zijn dromen aan hem te binden of diezelfde vrouw die in het nauw gedreven tot 
gruwelijke daden in staat is. Als je dat wilt weten, moet je het boek lezen.  
 
‘Ik dacht dat het nu wel kon, jij en ik samen...’ 
 
Water en Wolfskers verscheen op 28 november 2020 bij Godijn Publishing tijdens BOEK10. Het boek 
bevat 258 pagina’s en is voor 17,99 te koop in de boekhandel. Het is ook als E-book verkrijgbaar. 
 
En mijn beoordeling. Deze debuutroman krijgt van mij vijf sterren. 
 
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/romans/water-en-wolfskers/ 


