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Sir Arthur Ignatius Conan Doyle (1859-1930) was 

een Britse arts die vooral bekend werd als schrijver 

van verhalen over de detective Sherlock Holmes en 

zijn assistent Dr. Watson.  

Doyle was een schrijver met een breed oeuvre en 

publiceerde naast zijn verhalen over Holmes ook 

nog historische romans, sciencefiction, toneelstuk-

ken, poëzie en non-fictie. 

Als beginnend arts was Doyle reeds begonnen 

met het schrijven van verhalen. In 1887 ver-

scheen A Study in Scarlet, waarin Sherlock Hol-

mes voor het eerst voorkwam. De verhalen rond 

Holmes (Bakerstreet 221b) verschenen in het tijd-

schrift The Strand Magazine. Ze betekenden een 

belangrijke vernieuwing van het genre en werden 

in korte tijd zeer populair. De druk die dit legde op 

Conan Doyle, maakte dat zijn personage hem ern-

stig dwars ging zitten. In december 1893 liet hij 

zijn held in een waterval in Zwitserland verdrinken. 

Zijn lezers pikten dit echter niet en Holmes keerde 

als kennelijke overlever van het drama bij de wa-

tervallen terug in menig verhaal. 

 

De avonturen van Sherlock Holmes (originele ti-

tel The Adventures of Sherlock Holmes) is een col-

lectie van 12 korte verhalen over de detective Sher-

lock Holmes, 

Een schandaal in Bohemen 

Sherlock Holmes wordt benaderd door de koning 

van Bohemen, die wordt gechanteerd door Irene 

Adler, een operazangeres. 

Het verbond der roodharigen 

Holmes krijgt bezoek van een pandjesbaas ge-

naamd Jabez Wilson, die  om zijn rode haren een 

baan werd aangeboden om hem weg te lokken uit 

zijn winkel zodat een stel misdadigers daar een 

tunnel naar de bank konden graven. 

Een zaak van identiteit 

Holmes ontdekt dat de verdwenen verloofde van 

Miss Mary Sutherland  haar jonge stiefvader, Ja-

mes Windibank,  is.  

Het geheim ban de Boscombe vallei 

Holmes en Watson gaan naar Boscombe Valley om 

de dood van Mr. Charles McCarthy te onder-

zoeken.  

De vijf sinaasappelpitten 

John Openshaw vertelt Holmes dat zijn oom en zijn 

vader zijn gestorven na de ontvangst van een pak-

ketje dat hij nu ook zelf heeft gekregen. Holmes 

vermoedt dat hij te maken heeft met de Ku Klux 

Klan. 

De man met de gedraaide lip 

Mr. Neville St. Clair, een gerespecteerde zaken-

man, wordt vermist, maar al jaren een dubbelleven 

als zwerver te leiden.  

Het avontuur van blauwe karbonkel 

Een zeldzame blauwe karbonkel wordt door de dief 

aan een gans gevoerd om hem snel te verstoppen 

voor de politie. 

Het avontuur van de gespikkelde band. 

Op verzoek van een jonge vrouw ontdekt Holmes 

dat haar stiefvader haar zuster heeft vermoord we-

gens de erfenis.  

Het avontuur van de duim van  de ingenieur 

Dankzij Watson ontdekt Holmes dat Colonel 

Lysander Stark een valsemunter was. 

Het avontuur van de edele vrijgezel 

Een bruid verdwijnt op de dag van haar huwelijk 

als ze tijdens de ceremonie haar doodgewaande 

echtgenoot ziet verschijnen.  

Het avontuur van de Beryl Coronet 

Een bankier roept de hulp in van Holmes nadat een 

kostbare diadeem bijna is gestolen uit zijn huis en 

daarbij zwaar is beschadigd. 

Het avontuur van het koperen beukenhout 

Violet Hunter vraagt advies van Holmes nadat ze 

een aanbod heeft gekregen om als gouvernante te 

gaan werken voor Jephro Rucastle, maar onder vrij 

vreemde voorwaarden. 


