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Hoofdstuk 1: Boris 

 

Als je naar buiten had gekeken op de avond dat Boris naar het dorpje Bitterzoet kwam, had je je ogen niet 

geloofd. Bij elke stap die Boris zette bevroor de grond voor zijn voeten en lag er meteen een laagje sneeuw 

waar zijn laarzen krakend in verdwenen. Het was van die sneeuw waar je goede sneeuwballen van kon 

maken, die je dan naar het hoofd van de buurvrouw gooide. Of waar je een sneeuwpop van kon rollen en er 

een winterwortel als neus in kon steken. De adem kwam als een wolkje uit zijn mond. Het bevroor meteen en 

viel op de stoep in duizend stukjes uit elkaar.  

Boris was niet groot, maar hij leek heel dik omdat hij zo goed ingepakt was. Hij droeg een dikke, witte 

winterjas van ijsberenvellen en had een grote bontmuts op zijn hoofd. Zo een die ze in Siberië hebben omdat 

het daar zo ontzettend koud is.  

 

Niemand wist dat hij kwam. Nou ja, niemand behalve de familie Du Lac. De familie Du Lac woonde in een 

landhuis helemaal achteraan in het dorpje Bitterzoet. Het landhuis lag aan de rand van een meer en had een 

tuin ter grootte van een flink park. Net als je in een park wel eens ziet was ook hier een vijver met een 

sproeiende fontein en grote grasvelden. Het gras werd netjes kort gehouden en was overal precies even 

hoog. Langs de grasrand waren mooie borders gemaakt met bloeiende planten en bloemen in alle kleuren. 

Het zag er altijd heel keurig en fleurig uit en mevrouw Du Lac was er dan ook heel trots op dat zij elk jaar weer 

de prijs voor de mooiste tuin van het land won.  

Er was ook een lange oprijlaan met grote kastanjebomen. Elke herfst was de laan enkele dagen afgesloten 

omdat het er dan levensgevaarlijk was. De kastanjes konden dan met hun stekelige omhulsel uit de bomen 

vallen net op het moment dat je eronderdoor liep. Dat was de tuinman van de familie Du Lac overkomen. Al 

jarenlang wist hij precies op welk moment de kastanjes uit de bomen zouden vallen. Hij zette de laan dan af 

met rood en wit gestreept lint. Niemand die het in zijn hoofd haalde om dan onder de bomen door te lopen. De 

laatste herfst had de tuinman zich echter vergist. Hij was bezig het rood met witte lint vast te maken aan de 

eerste boom toen het was begonnen. Een kastanje was met een klap voor zijn voeten terecht gekomen. De 

tuinman had geen tijd gehad zich erover te verbazen of zelfs maar te schrikken. Meteen had de boom al zijn 

kastanjes losgelaten. Ze suisden met hoge snelheid op de arme tuinman af en hij werd bedolven onder een 

grote berg kastanjes.  

De familie Du Lac was de tuinman ´s avonds gaan zoeken toen hij niet was teruggekomen naar het huis. 

Dankzij het rood met witte lint, dat de tuinman nog in zijn handen had, hadden ze hem snel gevonden. De 

familie Du Lac had dus na de winter een nieuwe tuinman nodig. Ze hadden een advertentie gezet en Boris 

had er op gereageerd. Hij zou hen komen helpen en zijn intrek nemen in het tuinhuis.  

 

Boris zou om acht uur komen. Na het eten dronk de familie Du Lac een kopje koffie in de zitkamer en wachtte 

geduldig op zijn komst. Mevrouw Du Lac was een beetje gespannen. Deze tuinman moest haar tuin weer in 

de prijzen laten vallen, maar ze wist eigenlijk niet eens of hij wel zo goed was. Meneer Du Lac had de krant uit 

en keek op zijn horloge. Het was precies acht uur. Om vijf over acht slaakte mevrouw Du Lac een diepe zucht 

en ze schudde haar hoofd. “Nee hoor”, mompelde ze. “Voor mij hoeft het al niet meer. Hij kan niet eens op tijd 

komen.” 
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Het werd half negen en het werd negen uur. Meneer Du Lac kuchte even en ging verzitten in de grote leren 

leunstoel. De meisjes Du Lac, Fleur en Floor, lieten hun hoofdjes opzij zakken tegen hun moeder aan en 

vielen in slaap. Ook meneer Du Lac had het om half tien moeilijk en begon te knikkebollen. Mevrouw Du Lac 

had al voor de vierde keer koffie laten zetten en had, na het zoveelste kopje koffie, geen enkele moeite om 

wakker te blijven. Om tien uur kwam de bediende vragen of ze naar haar kamer mocht. Mevrouw Du Lac 

vond het goed als ze dan meteen de meisjes naar bed bracht. Met een snurkende meneer Du Lac tegenover 

zich werd ze een beetje boos op Boris. Hij was al twee uur te laat. Hij had ten minste even kunnen laten 

weten dat hij later kwam. Als gewone tuinman kon je een sjieke familie niet laten wachten. Hij kon maar beter 

een heel goed excuus hebben dacht ze mopperend. 

 

Om half elf werd meneer Du Lac wakker en keek wat verdwaasd om zich heen. Hij wreef in zijn handen en 

toen over zijn bovenarmen. 

“Wat is het hier fris”, zei hij. 

Mevrouw Du Lac die al een half uur door de gang en de kamer ijsbeerde en steeds bozer werd had nergens 

last van. Af en toe schoof ze het gordijn opzij en keek ze de lange oprijlaan af om te zien of er al iemand 

aankwam. 

“Ik ben het zat, ik ga naar bed!”, riep ze vervolgens uit. “Wat denkt die man wel niet. Ik leg de sleutel van het 

tuinhuis wel onder de deurmat dan zoekt hij maar uit.” 

Meneer Du Lac keek op zijn horloge en knikte. 

“Tja, het is wel erg laat. Zou er iets gebeurd zijn?” 

Mevrouw Du Lac trilde van woede. 

“Dat kan me nu niets meer schelen. Zodra hij zich durft te vertonen zal ik hem eens flink de waarheid vertellen 

en dan ontsla ik hem meteen!” 

“Hm, het wordt anders heel moeilijk nog een tuinman te vinden in het voorjaar.” 

Meneer Du Lac schoof nu het gordijn opzij en keek met open mond naar buiten. 

“Kijk nou”, riep hij uit. “Het sneeuwt.” 

“Doe niet zo mal”, snauwde zijn vrouw. “Ik kijk de hele tijd al naar buiten en er komt niets uit de lucht vallen. 

Bovendien wordt het morgen 20 graden.” 

“Kijk dan zelf. Er ligt al zeker vijf centimeter. Die arme man is natuurlijk ergens vast komen te zitten.” 

Plotseling ging de bel. Mevrouw Du Lac slaakte een gilletje van schrik. Samen liepen ze naar de hal en 

openden de voordeur. Met hun hoofden om de deur keken ze nieuwsgierig naar de bezoeker. Een ijzige wind 

waaide naar binnen. Met verkleumde vingers deed meneer de deur wat verder open. 

“Het spijt me dat ik zo laat ben”, begon Boris meteen. “Het weer zat nogal tegen.” Hij keek even achterom 

waar, op de besneeuwde oprijlaan, zijn voetafdrukken zichtbaar waren. 

“K.k..komt u verder”, bibberde meneer Du Lac. “U zult het wel koud hebben.” 

Boris liep voorzichtig naar binnen. In de hal bleef hij staan en leek te aarzelen.  

“Misschien is het beter als ik meteen naar het tuinhuis ga”, zei Boris. “Ik breng een hoop kou mee naar binnen 

en het is al laat.” 



Boris door Appelig 

Meneer Du Lac wilde er eerst niets van weten. Maar toen hij zag hoe een dun ijslaagje zich door de 

marmeren gang verspreidde en zich via de trap een weg omhoog baande stemde hij in. 

 

 


