
 

 

 

Rechter eend 
Helpt bij ruzie 

 
Twee meisjes hebben ruzie. Ze willen allebei rolschaatsen, maar hebben maar één paar rolschaatsen. 

Rechter eend helpt hen de ruzie op te lossen. 

 

Tamar en Shira zijn beste vriendinnen. Ze hadden heel veel lol op safari, totdat de twee meisjes plotseling 

enorme ruzie kregen. Gelukkig houdt rechter Eend een oogje in het zeil om te zorgen dat er niets misgaat 

tijdens de safari, vooral niet als het om vriendschappen gaat.  

Hé, wat is er aan de hand, meisjes? Zij begon! Zij begon! Het is jouw schuld! Nee, het is jouw schuld!. Jouw 

schuld! Jouw schuld! Hou op, ik eis orde in mijn rechtszaal, is dat duidelijk? Irritant. Hoor wie het zegt.  Zo 

kan ik niets horen, het lijkt hier wel een dierentuin.  

Wil je me nou eindelijk vertellen wat er aan de hand is? Laten we bij het begin beginnen. Tamar vertelde 

rechter Eend dat Shira gezegd had dat ze haar rolschaatsen mocht lenen om er vandaag bij de safari op te 

rijden. Maar toen ze daar aankwamen, hield Shira de rolschaatsen zelf. Ik begrijp het, lieverd. Shira vertelde 

rechter Eend dat ze toen ze bij de safari kwamen, de verleiding niet kon weerstaan om een ritje te maken over 

de prachtige paden en om alle interessante dieren te bekijken. Het waren tenslotte haar rolschaatsen, of niet 

soms? Jij hebt ook gelijk. Eh, hoe moet ik dit nu weer oplossen?  

Ze willen allebei op de rolschaatsen rijden, maar er is maar één paar. Hier moet ik hard over nadenken. Het  

was een ingewikkelde kwestie om op te lossen. Als Tamar op de rolschaatsen rijdt, wordt Shira boos, en als 

Shira op de rolschaatsen rijdt, wordt Tamar boos. Hoe moeten we dat oplossen? Zeg, jij hebt gelijk. Het is niet 

eerlijk. Maar jij hebt ook gelijk. Het is niet eerlijk.  

Mijn uitspraak is dus dat jullie allebei gelijk hebben en dat jullie allebei op de rolschaatsen mogen rijden. Ze 

rijden nu allebei op de rolschaatsen, en ze doen het ook nog samen.Dat was het zoveelste succes van rechter 

Eend. 
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