
Het verhaal van Holmes in Drijber.   (Voor enkele van de vele rechercheurs die de zaak nog eens op 

een rijtje willen zetten)  

De Brabantse Martha Mattenklopper weet dat Klaas Koe, vanwege de verkoop van wat koeien, een 
leegstaande schuur heeft. Haar dialect sprekende vriendjes uit  Brabant, die ze wel ontmoet op de 
golfbaan in Tiendeveen, zoeken toevallig ook zoiets. Dat ze hennep verbouwen zeggen ze niet 
hardop. Maar die schuur moet wel goed geïsoleerd zijn. Jozef Timmerman knapt dat klusje natuurlijk 
op. Gelukkig is boer Koe wat naïef en gelooft het verhaal van de export naar Scandinavië. Hij is vooral 
blij met de extra verdiende centen, waar vast wel wat mooie sigaren vanaf kunnen en een nieuwe 
auto. Die koopt hij bij Siep Sleutelaar. De ingeruilde auto wordt al vlot aan Jannie Onschuld, een 
juffrouw in Westerbork verkocht.  
Martha, die vaak met Klaas Koe meerijdt, schrikt enorm als ze ontdekt dat haar adressenboekje en 
een zak met hennepkoppen  nog in de auto van Klaas moeten liggen.  
Als ouderraadslid weet ze dat Jannie donderdagavond  om 8 uur in Drijber komt voor een sollicitatie 
gesprek. Ze verzint een list. Omdat ze het handschrift van Jannie kent (van de sollicitatiebrief) schrijft 
ze met één van haar rode stiftpennen een nepbrief. Helaas met een enorme taalfout, die Jannie 
(lerares Nederlands) nooit zal maken. Naar de rest van het bestuur stuurt ze een handgeschreven 
briefje met de mededeling  dat de vergadering een uur is uitgesteld. Naar Jannie stuurt ze een 
uitgescheurde bladzijde uit “De Buurvrouw”. Daarop  staat een bericht  dat er een omleiding is. Met  
dezelfde rode stift geeft ze de route over De Marsen aan.  “De Buurvrouw” gaat de prullenbak in.  
Martha weet dat Mina langs het weggetje een tent heeft opgezet. Met de tentzak laat ze Jannie 
schrikken. Die rijdt de sloot in. Ze hamert met de lashamer putjes in het portier en in Jannie.  Ze 
sleurt haar uit de auto en zoekt naar de vergeten spullen. Dan wordt ze gestoord door die verrekte 
loslopende hond van Klaas en door een honden uitlaatster uit het dorp. 
Ze rent weg met de hond, die haar goed kent, achter zich aan. Het boekje met daarin adressen van 
koffieshops  uit Breda (Brabant) en de zak met hennep moet ze laten liggen. Net zoals de 
petroleumdoek waarmee ze vingerafdrukken wilde wissen. Het stomste wat ze daarna doet is een 
verslagje schrijven voor het Dagblad van het Noorden. Daarin zet ze daderkennis die zelfs niet in het  
politierapport staat. 
Dat Mina Mode voor een baantje in het onderwijs iemand in elkaar zou slaan is erg onwaarschijnlijk. 
Kniertje Knip prutste wat met henna, maar dat heeft niets, maar dan ook niets met hennep te 
maken. Juffrouw Liesje Les was eveneens onschuldig . Het staat niet in de wet dat je met 
henneptouw geen mooie werkstukjes mag maken. En Arie Afval snuffelt misschien iets te graag in de 
kllko van een ander, maar vakidioten heb je nou eenmaal overal.  
 
 
 


