"de berenwinkel"

In een stad, hier niet zo heel ver vandaan, is in het centrum een speelgoedwinkel. Het is niet zómaar een
speelgoedwinkel. Ze hebben er eigenlijk maar één soort speelgoed: beren. Natuurlijk teddyberen in allerlei
maten, niet aangekleed, want de eigenaar vindt dat beren geen kleren horen te dragen en daar heeft hij
natuurlijk gelijk in...Naast al die teddyberen zijn er ijsberen, koalaberen, pandaberen, zwarte beren, bruine
beren, kraagberen, grizzlyberen, noem maar op.

Alleen één beer is er niet meer. Dat is baasbeer, een beer, die eigenlijk niet bestaat, maar tòch is hij er wel
geweest. Hij kwam niet uit een fabriek. De eigenaar had hem eens op een veiling gekocht. Het was niet
eens een mooie beer, maar imponerend was hij wel. Hij was een beetje miezerig, maar hij schreeuwde
hard en als je goed keek, zag je een schaduw van een miezerig snorretje onder zijn neus. Hij speelde
onmiddellijk de baas over alle beren. Maar dat was niet het enige. Hij zette ook de andere beren tegen
elkaar op, vertelde aan de ijsberen dat ze met hun witte vacht veel belangrijker waren dan de bruine of
zwarte beren. Die moesten achteraan gaan staan op de planken, de ijsberen vóóraan en de panda's er
tussenin. "Ordnung musz sein", sprak hij in een vreemde taal, die eigenlijk niemand verstond. Maar
iedereen begreep wel, dat het iets te maken had met de plaats, waar je hoorde te staan. Niemand vond het
echter leuk. Vriendschappen tussen verschillende beren werden op die manier onmogelijk gemaakt...

Maar het wènde wel en uiteindelijk draaide het erop uit, dat de ijsberen zich beter gingen voelen dan de
rest en de bruine beren weer beter dan de zwarte. Het ging óók ten koste van de sfeer. De beren werden
kribbig, hun vacht dof, ze zagen er gewoon niet zo mooi meer uit, behalve natuurlijk die ellendige ijsberen.
Díe werden dan ook druk verkocht en ze marcheerden triomfantelijk de winkel uit.

De eigenaar, die niet dom was, had op een gegeven moment wel in de gaten dat dit alles was ontstaan
toen hij baasbeer van de veiling had meegebracht. Hij hield van àl zijn beren en wilde niet dat de andere
beren zich ongelukkig voelden en van zo'n strakke indeling in zijn winkel hield hij al helemáál niet. Dus gaf
hij baasbeer cadeau aan het akeligste jongetje dat hij kende en sindsdien kwam er langzaam weer een
gezellige chaos in de winkel. Panda's, grizzly's, teddy's, àlles staat door elkaar en ze stralen allemaal. Ga
er maar eens kijken als je in de buurt bent...
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