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Geestiger is het tweeregelig versje, dat den ióden No-
vember 1813 gevonden werd bij het Oranjelint, dat
Erasmus om het hoofd gebonden was:

Durft niemand nog oranje dragen,
Ik durf mijn' ouden kop wel wagen.

Zoo gebeurde het telkens; de volkshurrior sprak bij
elk openbaar, nationaal feest. In 1863, 1872 en in 1888
werd het beeld evenzeer van toepasselijke opschriften
voorzien. En geen wonder, want Erasmus is populair
in Rotterdam.

Ten slotte zij hier het versje medegedeeld, dat op den
22 October 1867, den posten gedenkdag der geboorte
van Erasmus, aan het voetstuk van het standbeeld werd
bevestigd gevonden, vergezeld van een fraaie immor-
tellenkrans:

Mogt Spanjaards razernij,
Uw beeld te water doemen,

Die tijden zijn voorbij,
Thans tooit men uw beeld met bloemen,

d'Immortel gekweekt voor de onsterflijkheid
U groote Desideer, u zij deez' krans gewijd.
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REKENING VAN 'T METALE BEELDT VAN

DESIDERIUS ERASMUS.

Adij den 20 November A° 1619 Amsterdam.
D: E: Heeren Burgermeesteren en Regeerders der

Stadt Rotterdam zijn schuldig aen het koopere
of Metale beelt van Erasmus, voor haer gekoft.

1914 & Een geschut van Bartelot Gerrits,
a 50J gl / 966-11-8

218 <ffi Spijs van Bartelot Gerrits, a 35 gl. 76- 6-0
100 & van Potgieter gekoft a 46 gl. . .

1788 <t£ van Anthonij Slicherergo aen Platen
è. 46 gl

1019 & Root Schroot van Wijnant Janse,
a 54 gi' • • • • . . . . •

224 & Spijs van Isack Moor, a 34 gl. . .
1940 i£ Mr. Heijndrick de Keijser dat hij

wederom ontfangen zal, waer door
niet in rekening
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- 822- 9-8

- 550- 5-4
- 76- 3-4

7203 <8

Aen vlot en steijger, schuit, sleede, en
aen 8 Mannen die geholpen hebben betaelt -

Voor Makelen van 5263, 't 100 pont
3 stuivers -
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S. W. SALMAMEN.

Sarich Jansen hier op geordineert . . . ƒ 1070-12-8

Maria Mus - 600- 0-0
Dese twee partij e geassingneert op J: van Haestrecht

den 10 Desember 1619.


