"ursus intellectus"
Het was oorlog in de dierenwinkel. De beren waren in opstand gekomen. Het was altijd een democratisch
gebeuren geweest, maar de beren waren het daarmee niet eens. Beren moesten de baas zijn. Ze hadden
veel spieren en…ze waren naar een mens genoemd. De naam “teddybeer” was een vernoeming naar
Theodoor (Teddy) Rooseveld, een beroemd generaal en later president van de Verenigde Staten. Daar
waren de beren trots op. De mening van de andere dieren was zeer verdeeld. Een neushoorn was wel heel
sterk, maar was nagenoeg blind en ook agressief. Dàt waren eigenschappen die een baas in een
speelgoedzaak niet goed kon gebruiken. Een leeuw als koning der dieren toch wel edel, maar al hij honger
had vrat-ie je pardoes op. Die de baas laten zijn was een beetje link. Toch moest het iemand met visie zijn.
Nadat alle dieren de revue waren gepasseerd, de vos (te listig), de slang (te giftig), de mol (ook al blind),
de eekhoorn (te eigengereid),
de miereneter (lastig met buffetten, vooral wanneer het eten er van door ging). Dìt en nog veel meer
bezwaren. En hoe meer bezwaren deden de rondte.
Uiteindelijk bleven de leeuw en de beer over. Dat werd een lastige zaak. Ze moesten maar een wedstrijd
houden, zei de vos. Dàt leek iedereen wel een idee.

Ze zouden kijken wie het slimst was. Er werd een soort puzzeltocht gemaakt waarbij de beer en de leeuw
niet mochten aanwezig zijn.
Toen de voorbereidingen klaar waren mochten ze beginnen. Er waren geen regels waaraan ze zich
moesten houden. De puzzeltocht bestond hieruit dat er tien dingen die verstopt waren moesten opgezocht
en bij de jury moesten ingeleverd.
De leeuw begon meteen te zoeken. De beer bleef waar hij was en bijna ongemerkt ronselde hij tien dieren,
die tegen betaling van een pot honing het werk wel wilden doen. Zo gebeurde het dat de beer lekker
uitrustte terwijl het werk voor hem gedaan werd en de leeuw zich het schompus liep. De overwinning stond
bij voorbaat wel vast. De beer werd baas in de dierenwereld, omdat hij had getoond te kunnen delegeren
en dàt is nou precies wat een baas moet kunnen.
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