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Ja, de narcissen bloeiden en hier en daar stond ook al een kroos in bloei. Het
was ontegenzeglijk duidelijk dat het voorjaar eraan kwam. En op de splitsing
van de overgang van winter naar voorjaar wordt het Pasen in het leger van
Maxwell de paashaas. Hij heette zo sinds hij in een tekenfilm “Maxwell der
mutige Osterhase” was opgetreden. Voor die tijd (dus voor de beroemde
tekenfilm) heette hij gewoon Peter. Deze paashaas was wel gewend om met zijn
tijd mee te gaan. Daarom had hij een moderne naam aangenomen.
In zijn Haagse leger zat hij in de studeerkamer te lezen in “Deutsche
Mythologie” van Jacob Grimm. De handel liep slecht sinds de
chocoladefabrieken het maken van paaseieren hadden overgenomen en het
museum van de paashaas in München was gesloten. Het was bijna niet meer
mogelijk om aan een normale vergoeding te komen. De bril zakte over zijn neus
en het zweet parelde over zijn voorhoofd. In al deze ingewikkelde boeken iets
vinden waarmee je als paashaas weer voor de dag kunt komen, is een moeilijk.
Hij werd in zijn gepeins gestoord doordat zijn vrouw een kopje hazelnotenthee
kwam brengen. “Wat is er, Maxwell? Kom je er niet uit?” vroeg ze. Maxwell
antwoordde: “De tijden zijn moeilijk. Vroeger groeide het eten bij ons voor de
deur. Als je nu buiten komt, scheuren auto’s tegenwoordig over je heen, als je
niet uitkijkt. Mensen gooien bierblikken overal maar neer en de boeren spuiten
overal mee. De kinderen komen soms helemaal geel thuis. Met het maaien
moet je enorm opletten, anders word je hazenpeper. Tja, ook voor een
paashaas is de wereld veranderd.
“Je hebt toch een hele partij chocolade eieren gekocht in september vorig jaar?
Ga die dan rondbrengen. Misschien levert het iets op.” zei Pia, de vrouw van de
paashaas. Tja, waar heb ik ze gelaten, vroeg hij zich af, ik heb ze ergens veilig
opgeborgen, maar waar?
Toen was het gedaan met de rust in huis. De kinderen keerden alles om, ze
keken onder de bedden, in de kasten, overal, ook in de omgeving. Er moet toch
een behoorlijke hoeveelheid paaseieren zijn.
„Hier is de factuur”, zei Peter, het oudste kind. Maxwell nam de rekening ter
hand en zag dat onderaan, in de hoek, een muis een avondmaal had gevonden.
Het enige woord dat er nog maar net leesbaar stond was Brederode. Jeetje, wat

kan dat te betekenen hebben, dacht Maxwell. Hij, Pia, de vrouw, de kinderen en
de hond, iedereen keek elkaar aan. Brederode, tjonge, jonge, wat kan dat
betekenen? Er ging een dag overheen en een antwoord werd niet gevonden.
Maar zoals altijd was het de vrouw des huizes die met een plan kwam en zei:
„Ga het bij de uil vragen, die is zo wijs.” Maxwell ging naar de reusachtige boom
waar de uil zitting hield. Bij de ingang zat Guy de kraai, en die zei: „Je moet
eerst een formulier invullen en dan wordt gekeken wanneer je op audiëntie
mag komen.” „Bah”, zei de paashaas „beginnen jullie nu ook al?” „Ja, en als je
nog even doorgaat, moet je ook een inentingsbewijs meenemen” zei Willy de
assistent van Guy de kraai. „Ik heb een heel eenvoudige vraag.” „Als je je naam,
je geboortedatum en je adres op dit formulier in de computer invult en akkoord
gaat met de voorwaarden en bereid bent om een onkostenvergoeding te
betalen, dan krijg je het antwoord”, zei Guy de kraai.
De paashaas ging zitten en vulde het formulier in. En hij wachtte. Na een uur
kwam Willy de assistent terug en zei: “Hier is de verklaring. Brederode kan
verwijzen naar:
• Gerbrand Adriaensz. Brederode, een oude, Nederlandse dichter,
toneelschrijver en rederijker.
• Een lid van het huis Brederode.
• De heerlijkheid en het bijbehorende kasteel; zie Ruïne van Brederode.
• Andere personen en zaken: Aart Brederode (1942), Nederlands hockeyer,
Désanne van Brederode (1970), Nederlands schrijfster, Wolfert
Brederode (1974), Nederlands jazzpianist en –componist, Brederode
(vlaggenschip), een Nederlands oorlogsschip uit de 17e eeuw, Brederode
(Antwerpen), een wijk van Antwerpen rond de Brederodestraat,
genoemd naar Hendrik van Brederode (1531-1568), Brederode (holding),
een Belgische beursgenoteerde holding.
Guy de kraai zei: „De kosten bedragen 25 euro, contant te betalen.” „Voor
zoveel geld wil ik een BTW-factuur”, zei de paashaas. Guy antwoordde: „Ik werk
alleen contant.” “Nou, dan hebben we een probleem, want ik heb geen contant
geld” zei de paashaas. Na veel gediscussieer, waar de uil zich ten slotte ook in
mengde, werd overeengekomen dat 15 kg appels ook voldoende was.
Maxwell vertrok naar huis en legde het papier op tafel. Pia keek ernaar en zei:
„Ik weet het niet, maar het ruikt naar Wikipedia. Die uil kijkt gewoon in de
computer.” En dat was zo.
De hele familie haas ging om de tafel zitten en iedereen puzzelde op zijn eigen
wijze met de tekst. Plotseling stond een kleine haas op en zei: „Ik ga
controleren wat die uil heeft gedaan.” Hij stoof naar de buren. Even later kwam
hij terug en zei: „Er ontbrak een woord aan de tekst van de uil: Brederode is ook

een oud perenras. Kun je daar wat mee, vader?
De paashaas krabde op zijn hoofd. Ineens viel zijn bril op de grond. Het is de
schuur onder de Bredero waar heb ik ze heb verstopt!
Hoewel het al bijna donker werd, toog de hele familie naar een eind verderop
de plek waar onder een reusachtige Bredero een schuurtje stond.

Daar stond een groot aantal kisten met turfmolm met daarin peren en nog eens
peren en nog meer peren. Maxwell zette de bovenste kisten opzij en daar
stonden ze, de dozen vol met chocolade eieren.

In de week die volgde zag je overal hazen van Maxwell: de hele familie was
ingeschakeld om chocolade eieren te verkopen. Voor dit jaar heeft hij zijn
inkomen georganiseerd. Of hij nog verder gekomen is met zijn marketing en
andere plannen uit de dikke boeken zal nog moeten blijken, maar hij heeft
meer verstand van peren dan van marketing.
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