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BURCHT

I

MACDONALD

Nadenaal het de ondergetekende leden der !-bog Eerwaarde Zeerges tt-enge en
Volmagtige,

Onverbiddelijcke

ende Onweerspreekbaere Doop Consul goed gedacht

heeft over te.gaen tot de onderzoeking ter inaugerering der verfoeilijcken
afspatsels der plattelandsche contreye,

hierna betieteld Zotten, om te zien

of er wel enige vonkje welvoeglickheit onder hen zij, om welke reede zij
op inburgering aenSpllaeek kunnen maeeken in het alombekende en zeer vermaerde Burcht des onvergeetlijken MacDonaIds, waardoor het hun zou kunnen
schijnen van de Hel in 't Raradijen ghecomen te wesen, dar zij cleyn van parsoon zijn, leelijck van gesichte, haer opt hooft staedt oft affgeschroijt
waer van de zonne ende zien daeruyt eeven gelyck een dieff, die door het langhe
hanghen verdroocht es, stellen wij mits deze de hiervolgende regels ofte
bepaelingen oP. die op straffe des doods door incineriering aen des braendstapels overtreed werde, ter bevordering van bequaemelijcke gedraecht ter
inlijfing in 't Burcht:Ten

Eerste

Er wordt daarop gewezen dat bovengenoemde miserabile ofte wel bestiale
verfoeiseIen de ingeburgerde en hoogedele seniores des Burchts met groote
ende ghepaste. eerbiedt zullen geneghen zijn en als Mi"n Heer senspreecken
ende betitlen, welcke eerbiedt bestaet hierin:
a)

de gekleurde appendages, dat is overgeset zijnde petten of te
wel hoedjes, moetsn met gepaste grazie hoffelijk van tt cranium
gedoffeert worden wanneer eene oude heer op straet ofte wel elders
geaccosteerd mag worden.

b)

De handen zullen nooit ofte nimmer in de broecktasschen moghen
aangetroffen worden in en buiten techenwoordigheit van
Sêi1iores.

c)

Wee den zot die zich de vermeteldheidt aenmatioht een na..
:"Cotisohe
strootje in zijn orifaasje te plaatsen.

DezulOken zullen zioh

blootstellen aen ohiruï'g:isoheoperati~n ende met snaphaenen ofte
pistolen gedoot worden.
Ten Tweede
's Morgens om klookeslag 6.15 zLihen de zotachtige kloncken zich naer 't
ontsmettingsportaal begeven ten einde zich aldaer wel deeglijOk te reinighen.
Daarna zulle zij rapporteren.
2/Ten •••••••••

"

-2Ten Derde

Gheen zot mag zich 'savonds op straet
behoorlijck

begheven zonder een paslijck

ende

ondertekende schryven door een der leden der HJog. Eerw. Doop

Consul uitgereikt.
Ten Vierde

Ter onderscheiding

ende afzondering

kenen daarop na houden:

der zotten

zullen zij

die volgende tee-

een breede boordt met goudkleurig strickjen,

alsoock een gekleurden appendage opt hooft.
Ten Vi.1fde
Wijders zulle

de zotten

uit

lt hooft ende wel fan buiten leeren

Lied en Kreet des Huises.

alsoocq't

onze vermaerde Alma Mater

Stellenbosch,

de volghende::

Lied des Academies ende de Kreet van
alsoocq alle

deze doopregels ende

de Huisregels.
Ten Zesde

De zotten

zulle

elck een deeglijcke

geslachte

anders dan in 't eerste

inleveren

vóór Dinsdag 3 Maert 1931 en wel om 7 uur des avonds, ten einde

te toonen dat genoemde zot niet

getuighschrift

van een lid der schone

jaer harer verblijfs

in die ~ikenstaet

tot schade ende schande ende derglicke

onheilen in ft Burcht zou worden ingelijft.
Waerschuving
Bij gebreken van 't
bepalingen zulle

zij

vraagt en schuldig
a)JVOI'BnS

getrouwelijcke

naekoming van bovengenoemdegestrenghe

in een donker. ghaet geworpen;

bevonden zijnde,

daerna nauwkeurig onder-

op lt volghende wijse gevonnist:

dat zij

,mat gloejende tanghen zoude genepen worden; wijders dat zij een

voor een levend aen ft galgh gehanghen worden en de andere het executie
zullen waernemen met de stroopen om ft halst.
D~eromweg met deze bestiale
verkensnoetighe

centauren,

verfoeiselen,
imbesieliesen

waanzinnige ged~ten.

bakspotighe

apathen (sic.):

Gedman op heeden den 24sten dagh van het M:l.entFebruarie

in ' tJaer

1931

Anno Domini.
OEN DOOP aJt\6UL

(w.g. J.R. Luckhoff (Ka~itein),

.r.i

c.

le Roux)

p.J.
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