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ander medegedeeld, dat in den eersten jaargang van dit
y^#r£<?<? /̂>, bl. 147 is naverteld.

Het houten beeld, dat bij dien intocht dienst deed,
vond men te goed bewerkt en te fraai om het te ver-
nietigen of voorgoed op te bergen. Er werd toen, naar
het schijnt, besloten, om het eene blijvende plaats te
geven op de Groote Markt. Het eerst vindt men iets
over een beeld van Erasmus vermeld in de C ^ / y ^
z/tf/z .fo?#m/0z?*, door Lois (bl. 81), alwaar we lezen:
11555. Soo heeft men de groote steene verwulfde Brugge,
onder de Mart beginnen te Heijen en te Fondeeren en
Metselen en opgemaeckt, ende een Beelt van blauwen
Arduyn-steen daarop gestelt, na de gedaente van Eras-
mus, tot bewys dat hy tot Rotterdam is gebooren, en
dese Mart was in den Jare 1557 gemaeckt."

Het houten beeld schijnt dus spoedig vergaan te zijn,
maar ook het steenen kon niet lang met rust gela-
ten worden. In 1572 koelden de Spanjaarden onder
Bossu, op aanhitsen van een geestelijke, hun wraaklust
aan het beeld, wierpen het met slijk en vuil, bescho-
ten het en stortten het eindelijk van de brug neer in
het water.

Na het vertrek van de Spanjaarden schijnt het beeld
uit het water opgehaald te zijn en, volgens Scheltema,
geleek het toen eerder naar een molik dan naar een
beeld. Ook hierover zwijgen de bescheiden in ons
archief. Alleen vindt men in de ito^ryw/ag^* Zter
wyd0#-0«0*/* &w .̂rfa</ ^ / / ^ Ö W , door Joachim Oudaen
in 1698 bij J. Houwens te Rotterdam in het Fransch en
het Hollandsen uitgegeven, het volgende: »Voeg hier
by eyndelyck het staande kopere Beeld des Mans, zon-
der den voetstuk ter hoogte van acht voeten (na dat'er
twee van blauwe Arduynsteen uytgehouwen, 't eene ver-
hevener dan 't ander, een tyd lang gestaan hebben, doch,


