Antwoorden Werkblad 2

Inden eersten so sullen die Borgers onser Stat van Rhenen jaerlix op Sant Petere
avondt ad Cathedram maken negen lote ende die borgers die die negen loten
krijgen die sall onze richter in der tijt eeden dat sij kiesen sullen jaerlix twe
borgermeisters ende daer toe sesse nije Scepene, ende die sesse Schepene sullen
twee jaer in den Schependom blijven ende alle jaer op Sant Petere avont voorsr
sal man twee borgemeistere ende sesse Schepene daer toe kiesen ende die
Borgemeisteren ende Scepene sal men presenteren onsen richter in der tijt tot
Rhenen om die selve te eeden alse van auts gewoonlic is ende sij sullen daer
voort recht doen na hoere oudergewoonten ende heerkomen van onser wegen
In het stukje van de oorkonde staat letterlijk:
Ten eerste zullen de burgers van onze stad Rhenen jaarlijks op Sint Pieters avond (22
februari) maken negen loten en de burgers die die negen loten krijgen zullen door onze
rechter in die tijd beëdigd worden/opdracht krijgen dat ze jaarlijks twee burgemeesters
kiezen en zes nieuwe schepenen. En die zes Schepenen zullen twee jaar in functie blijven
(dit betekent dat er 12 schepenen zijn, hoe dat met die burgemeesters zit is niet helemaal
duidelijk, dat waren er nl. altijd maar 2). Elk jaar op Sint Pieters avond zal men twee
burgemeesters en zes schepenen kiezen. En onze rechter zal hen in die tijd presenteren in
Rhenen om hen te beëdigen zoals vanouds gewoonlijk is en zij zullen daar voor recht
spreken naar hun oude gewoonten en manieren.
Er worden dus jaarlijks twee burgemeesters en zes schepenen gekozen door negen burgers,
die daartoe door loting zijn aangewezen. De ‘richter’ oftewel rechter (de Schout) werd
aangesteld door de landsheer, dat was in Rhenen de Utrechtse bisschop.
Extra: u kunt de oorkonde groot op het digibord projecteren en kijken of u samen met de
leerlingen letters of woorden kunt herkennen in het handschrift. De letterlijke ‘vertaling’
(transcriptie) staat op het werkblad.
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