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PROFESSOR PIRI-PIRI

Al twee weken houdt een hittegolf Nederland in een 
verstikkende greep. Overdag val je zowat flauw, zo 
snikheet is het. ’s Nachts daarentegen doe je van die 
zweterige plakhitte geen oog dicht.
Inspecteur Kops wil De Kerkhof Kids op wat verkoeling 
trakteren en neemt ze mee op een uitje naar het 
Oudheidkundig Museum.
‘Als u ons op verkoeling wilt trakteren, kunt u toch beter 
ijs voor ons kopen?’ vraagt Borre, terwijl ze het gebouw 
binnen stappen. ‘Wie gaat er met dit weer nou binnen in 
een muf museum lopen?’
‘Wacht maar af,’ zegt Kops. Hij steekt zijn hand op 
naar een korte, ietwat gedrongen man, die hun kant op 
komt dribbelen.
‘Kops, ouwe rakker! Gaat ie goed?’ De man schudt de 
oud-agent de hand. ‘Laat ik me even voorstellen,’ zegt hij 
tegen De Kerkhof Kids en hij schudt ook hun de hand. 
‘Ik ben professor Piri-Piri. Ik ben directeur van het 
Oudheidkundig Museum. Mijn goede vriend Kops hier, 
die ik ken van het modderworstelen, heeft mij gevraagd 
jullie een rondleiding te geven in onze ijstijdzaal.’
IJstijdzaal? Dat klinkt lekker fris! 
Professor Piri-Piri gaat inspecteur Kops en De Kerkhof 
Kids voor. Hij drukt een rode knop op de muur in en 
een dikke deur schuift opzij. Een ijzige tocht geeft de 

nog oververhitte Kerkhof Kids kippenvel tot op 
hun hoofdhuid.
‘Kom snel binnen,’ zegt Piri-Piri. ‘We willen de warmte 
hier graag buiten houden.’
Als De Kerkhof Kids over de eerste rillingen heen zijn, 
kijken ze aandachtig om zich heen. De gedimd verlichte 
zaal staat vol sprietige planten en struiken. Op de muren 
zijn grijze luchten geschilderd, met in de verte kalende 
dennenbomen. Her en der liggen plakkaten piepschuim, 
die ongetwijfeld sneeuw moeten voorstellen. In het 
midden van de zaal staat een reusachtige, langharige 
olifant met enorme slagtanden. Op de rug van het dier 
zit een bebaarde man in een berenvel. Boven zijn hoofd, 
bevroren in de lucht, houdt hij dreigend een speer 
geheven, de stenen punt gericht op een doodstil brullende 
tijger. Hij zou wel een beugeltje kunnen gebruiken.  
‘Wat jullie hier zien,’ begint professor Piri-Piri, ‘is een 
tafereeltje uit de ijstijd, dat we hier nagebouwd hebben. 
Die neanderthaler, wolharige mammoet en sabeltandtijger 
zijn niet van was of plastic; nee, ze zijn echt! Ze zijn 
gevonden, vlak bij elkaar, ingevroren in een gletsjer, die 
ze ongeveer 130.000 jaar in ijs gevangen hield. Deze zaal 
wordt met een elektrisch koelsysteem continu onder 
de nul graden Celsius gehouden. Eigenlijk is dit een 
heel grote diepvries. Daarom wordt onze neanderthaler 
ook wel “de diepvriesmens” genoemd, maar eigenlijk 
heet hij Kleum.’ 
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‘Reden neanderthalers op mammoeten?’ vraagt Ovi. 
Hij heeft weleens wat gelezen over oermensen, maar 
niet dat het zulke goede ruiters waren.
‘Nee, dat heb ik zelf verzonnen,’ geeft Piri-Piri toe. 
‘Neanderthalers jaagden op mammoeten voor het vlees, 
hun lievelingsmaaltje. Ze reden er niet op, maar ik vond 
dit er wel spectaculair uitzien. Vandaar. Deze wolharige 
mammoet is trouwens een mannetje. Met die harige slurf 

kon hij trompetteren; daar kunnen we ons haast geen 
voorstelling van maken, zo hard. Vrouwtjesmammoeten 
hadden een lokroep die geklonken moet hebben als de 
hedendaagse sousafoon…’
‘Sousafoon?’ vraagt Elle.
‘Ja, dat is zo’n grote toeter die je wel bij carnavals-
optochten ziet.’
De schuifdeur zoeft open en een man met een enorme 
buik en een te strak zittend uniform stapt binnen. 
Op zijn hoofd staat een politiepet, maar dan niet van 
de politie.
‘Professor Piri-Piri,’ zegt de man.
‘Ko,’ groet de professor. 
‘Dit is Ko Tabas, onze nachtwaker,’ stelt hij de man 
aan Kops en De Kerkhof Kids voor.
‘Hallo,’ zegt Ko. ‘En dag.’ Hij tikt op zijn horloge. 
‘Het is sluitingstijd, professor,’ zegt hij. 
‘Dan moeten we inderdaad maar eens gaan,’ zegt Piri-Piri. 
‘Ik hoop dat jullie het interessant vonden.’ 
‘Zeker,’ zegt Borre, ‘en we zijn ook lekker afge…’
Brrroewargh, klinkt het plots.
Verschrikt kijken De Kerkhof Kids op naar de 
sabeltandtijger.
‘Ho ho ho!’ grinnikt Ko de nachtwaker. ‘Maak jullie 
geen zorgen. Het is m’n maag maar die knort. Ik heb 
altijd honger… honger als een paard!’
‘Een sabeltandpaard zeker?’ gniffelt Elle.
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BLOTERIK 

Hoe verkoelend het museumbezoek ook was, die nacht 
is het weer zo bloed verziekend heet, dat je zelfs van 
slapen nog moe wordt.
Het is vroeg in de ochtend als inspecteur Kops Borre met 
de walkietalkie wakker belt.
‘Ik had professor Piri-Piri zojuist aan de lijn,’ kraakt 
de stem van de oude agent uit het speakertje. ‘Hij was 
helemaal overstuur. Kleum, de diepvriesmens, is vannacht 
uit het Oudheidkundig Museum gestolen. Dit lijkt me een 
klus voor De Kerkhof Kids. Trommel Radijs, Ovi en Elle 
uit hun bed en haastje-repje naar het museum. Over en 
slie-sla-sluiten!’

Een half uur later arriveren de vier Kerkhof Kids bij het 
museum. Professor Piri-Piri staat ze al op te wachten.
‘Hij is weg! Hij is weg!’ piept hij paniekerig. ‘Kleum is 
gestolen!’
‘Het komt goed,’ stelt Radijs hem gerust. ‘Tot nu toe is er 
geen enkele zaak die we níét hebben opgelost.’
Ze lopen naar de ijstijdzaal. De plotse vrieskou doet hun 
huid tintelen. De mammoet en de sabeltandtijger staan 
nog op dezelfde plaats als gisteren, maar de diepvriesmens 
lijkt inderdaad verdwenen.
‘Zijn er geen sporen van braak?’ vraagt Borre. ‘Geen 
opengebroken slot of ingetikt ruitje?’ 

Professor Piri-Piri schudt zijn hoofd van nee.
‘Kijk hier,’ zegt Elle, die wat rond loopt te snuffelen. 
Aan een van de slagtanden van de mammoet hangt het 
berenvel van Kleum geprikt.
‘Dat zullen de dieven dan niet nodig hebben gehad,’ 
zegt Piri-Piri.
‘Hebt u de beelden van de bewakingscamera’s al gezien?’ 
vraagt Ovi.
‘Ja, maar ik ben bang dat we daar niets aan zullen hebben. 
Kom maar kijken.’
De professor neemt ze mee naar een kantoortje vol 
beeldschermen.
‘Even terugspoelen,’ mompelt hij, terwijl hij aan wat 
knoppen prutst. Zwart-witbeelden van het museum 
zwabberen achterwaarts in de tijd over de schermen. 
‘Ah, hier is het.’
Hij drukt op ‘play’ en op het beeldscherm waar ‘Camera 4’ 
boven staat, zien De Kerkhof Kids schuin vanboven de 
diepvriesmens op de mammoet zitten. 
Dan springt het scherm op zwart, een enkele seconde. 
Als het beeld weer terug is, is Kleum verdwenen.
‘Hè? Hoe kan dat zo snel?’ zegt Radijs. ‘Zo is ie er en zo 
is ie foetsie moetsie!’
‘Hmmm, wacht eens even,’ zegt Ovi. ‘Spoelt u nog eens 
terug.’ 
De professor drukt op ‘rewind’ en daarna weer op ‘play’. 
‘Kijk, die timer.’ Ovi wijst het klokje rechtsonder in beeld 
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aan. ‘Hier is het zes voor twee… het scherm springt op 
zwart… en nu is het vier over drie! De camera’s hebben 
een dik uur uitgestaan!’
‘De inbrekers hebben ze uitgeschakeld,’ concludeert 
Borre. ‘Heeft de nachtwaker niets gezien?’
‘Ko? Nee, die was toevallig net aan het lunchen.’ 
Professor Piri-Piri spoelt nog eens terug.
‘Kijk maar hier, op camera zeven,’ zegt hij. ‘Dit is het 
keukentje.’
De Kerkhof Kids zien Ko Tabas druk in de weer met 
een witbrood, een homp kaas en een doos vissticks. 
Hij steekt de stekker van een tostiapparaat, dat op 
het aanrechtje staat, in het stopcontact en dan wordt 
het scherm zwart. Als er weer beeld is, knabbelt de 
nachtwaker op een tosti.
‘Is die knakker nou een visstick-kaastosti aan het eten? 
Yak, wat een combinatie!’ gruwelt Elle.
‘En heeft hij een heel uur gedaan over het maken van 
die ene tosti?’ vraagt Radijs.
‘Ko kennende zal hij wel dat hele witbrood hebben 
opgebakken,’ zegt Piri-Piri. ‘Die man is een smulpaap!’
‘Ondertussen wordt dit wel een heel lastige zaak,’ zegt 
Borre. ‘We hebben geen spoor en geen verdachte.’ 
‘Nou,’ zegt professor Piri-Piri voorzichtig. ‘Niet dat ik 
hem echt verdenk, maar ik ken wel iemand die Kleum 
heel erg graag zou willen hebben: Dokter Kervel van 
de historisch-medische afdeling van de universiteit. 

Die man zeurt me al jaren de oren van het hoofd dat 
hij de diepvriesmens zo graag eens zou lenen om te 
“bestuderen”. Ik weet wel hoe ik Kleum dan terugkrijg: 
vol gaten van het snijden met van die kleine, vlijmscherpe 
scalpeltjes. Dan kan ik hem natuurlijk niet meer 
fatsoenlijk tentoonstellen.’
‘Maar denkt u echt dat hij de diepvriesmens gestolen 
heeft?’
De professor zwijgt veelbetekenend.
‘Dan zullen we hem maar eens een bezoekje brengen. 
Op naar de universiteit!’

Ondertussen, niet ver van het Oudheidkundig Museum, 
gilt een vrouw hysterisch: ‘Scheer je weg, enge bloterik!’
‘Trek wat aan, gek!’ roept een man. ‘Het mag dan heet 
zijn, maar je gaat toch niet in je naakte niksie over straat!’
De blote man tegen wie deze mensen gillen, maakt zich 
snel uit de voeten.
Een groepje hangjongeren lacht en wijst de man na, 
als deze in de struiken duikt en tussen het gebladerte 
verdwijnt. Behendig tijgert hij door het plantsoen.
‘Bloterik,’ gromt de man in zichzelf. 
‘Bloot… bloot slecht?!’
Voorzichtig steekt de man zijn bebaarde hoofd boven 
de bosjes uit.
Waar de struiken ophouden, begint een pleintje. 
Wat verderop is een supermarkt, met voor de deur 
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een glas- en een papierbak. Ook staat er zo’n container 
waar je kleren in kunt doen die je niet meer wilt. Die zijn 
dan voor arme mensen.
Er komt een vrouw aanlopen. Uit een zak haalt ze een 
voor een jurken en doet ze in de container.
‘Vellen,’ grompelt de man, als hij ze ziet. ‘Bloot slecht! 
Vel goed!’

DOKTER KERVEL

De Kerkhof Kids lopen tussen studenten door het oude 
universiteitsgebouw binnen. Ah, daar: de receptie.
‘Excuseer, meneer,’ zegt Borre tegen de man achter de 
informatiebalie. ‘Wij zijn op zoek naar dokter Kervel.’
‘Hebben jullie een afspraak?’ vraagt de man. Op zijn borst 
zit een naambordje met ‘P. Peper’ erop gespeld.
‘Dat niet, maar we zouden hem graag even spreken.’
P. Peper klikt wat op het toetsenbord van een computer.
‘Even zijn rooster opzoeken,’ mompelt de man in zichzelf, 
terwijl hij naar het scherm staart. ‘Ah, daar. Nee, dat zal 
niet gaan, jongens. Dokter Kervel heeft op dit moment 
een autopsie.’
‘Een wat?’ vraagt Elle, die van klare taal houdt.
‘Een autopsie,’ herhaalt de man. ‘Dokter Kervel laat een 
groep studenten de binnenkant van een uitgestorven ding 
uit de koeling zien.’
‘Hè?’
‘Ja, ik weet ook niet precies waarin hij aan het snijden is…’
De Kerkhof Kids kijken elkaar aan. Zou die Kervel…?
‘Zeg hem maar dat het superdringend is!’
‘Als jullie erop staan,’ zucht de man. Hij klimt vanachter 
zijn balie en loopt de gang in.
‘We hebben onze dader,’ zegt Elle, zeker van haar zaak. 
‘Die slager zit nu voor de lol met een scalpel in onze 
diepvriesmens te prikken.’
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‘Denk je?’
‘Je hebt toch gehoord wat die man zei?’
Daar komt P. Peper alweer aanlopen met naast hem 
dokter Kervel. Deze draagt een witte jas en heeft een 
schort voor. Zijn haar zit in een lichtgroen mutsje en 
hij heeft een kapje voor zijn mond. Hij draagt latex 
handschoenen en zijn armen zitten tot aan zijn oksels 
onder het bloed.
‘Zie je wel,’ zegt Elle beslist. ‘Hij is in de diepvriesmens 
aan het snijden en hij doet niet eens zijn best om het 
bewijsmateriaal voor ons te verbergen. Gewetenloos, 
dat is hij.’
‘Wat kan ik voor jullie doen?’ vraagt de dokter. ‘Wat is er 
zo dringend? Ik ben druk in de weer met wetenschappelijk 
onderwijs. De anatomie van de quagga is van groot belang 
bij de examens van mijn studenten.’
‘Quagga?’ vraagt Elle. Zou dat een ander woord voor 
neanderthaler zijn?
‘Ja, de quagga. Dat is een soort zebra waarvan alleen 
de voorste helft gestreept is. De achterkant is bruin. 
De soort is uitgestorven in 1883.’
‘Dus u bent niet in de diepvriesmens aan het snijden?’
Boven het mondkapje worden Kervels ogen groter.
‘Snijden in de diepvriesmens, zeg je? Nee, was het maar zo’n 
feest. Wat zou ik graag mijn scalpel in zijn koele vlees zetten...
Ho even, ik begin te dagdromen. Waarom vragen jullie of 
ik autopsie op de diepvriesmens aan het verrichten ben?’

‘Kleum is vannacht uit het Oudheidkundig Museum 
gestolen,’ legt Borre uit.
‘En nu verdenken jullie mij?’ zegt Kervel verontwaardigd. 
‘Ik ben misschien een fanatiek historisch medicus, maar 
ik ben geen crimineel. Jullie zullen je dader ergens anders 
moeten zoeken.’
Gepikeerd richt de dokter zich tot de informatiebalieman: 
‘Peter, zou je misschien een dodo uit de koeling kunnen 
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


