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LEVENSBERICHT VAN Jhr. Dr. JAN SIX 

(2 FEBRUARI 1857-8 DECEMBER 1926) 

Een wenseh, waaraan niet te voldoen onheusch ware geweest, 
en die in eigen verlangen steun vond, deed mij den schroom 

overwinnen om een taak op mij te nemen, waarvoor ik mij in 

menig opzicht onbevoegd moest achten: in deze Akademie het 

levenswerk te schetsen van ons overleden medelid Jan Six. Ik 

ben mij bewust dat het mij niet mogelijk is geweest aan zijn 
persoonlijkheid en zijn werk ten volle recht te doen weder
varen, al hebben mij voor de kennis en waardeering van beiden, 

persoon en werk, naast zijn geschriften een groot aantal brieven, 

door hem geschreven of aan hem gericht, die het vertrouwen 

van Mevrouw Six mij ter lezing afstond, belangrijke gegevens 

verschaft. Persoonlijk heb ik hem eerst sinds 1911 leeren kennen. 
Het heengaan van Six is echter in de vele kringen waarin 

hij zich bewoog en ongewild en als van zelve de primus inter 
pares was geworden, zoo diep gevoeld dat zijn nagedachtenis 

reeds herhaaldelijk is gehuldigd en wat hij was en werkte van 

uit vele kanten beschouwd en gewaardeerd; ook werd de zeer 
bijzondere beteekenis van de figuur van Six in het Amsterdam 
van het laatste kwart der negentiende en het eerste der twintigste 

eeuw op treffende wijze geschetst. In dezen kring mag·en moet 

de wording en de aard en beteekenis van zijn wetenschappelijk 

werk op den voorgrond staan. 

Het geslacht Six is uit voorheen Bourgondisch, thans Fransch 
Vlaanderen afkomstig. Charles Six, geboren ongeveer 1535 te 

Armentières, en schepen geworden te St. Omer, kwam in 1586 
om vervolging om den geloove te ontgaan, met zijn vrouw Alix 

de Lattre en zijne kinderen naar Holland over en vestigde zich 
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in Amsterdam. Hij bracht er zijn blauw- en karmozijn-verwerij, 
die, weldra bloeiend, na zijn dood door zijn twee zoons Guilliame 
en Jean, geboren beiden nog in St. Omer, werd voortgezet. Zij 
waren met de gezusters Weymer, uit Vlissingen, gehuwd, 

Guilliame de oudste met Johanna, Jean de jongste met Anna. 
Anna Weymer werd de moeder van Jan Six, na den vroegen 
dood van zijn vader, den 14den Januari 1618 geboren. Van 
hem, den "Burgemeester Six" der kunsthistorici, en van haar 
schiep Rembrandt de beeldtenis in de twee over de geheele 
kunstwereld vermaarde portretten, die de eeuwen door van 
geslacht op geslacht, kostbaar kleinood, zijn overgedragen. 

Burgemeester Jan Six's gelijknamige zoon, kleinzoon en 
achterkleinzoon waren als hij leden der vroedschap van Am
sterdam - het is de bloeitijd der regenten-regeering -, de eerste 
eveneens als Burgemeester - deze Jan Six zou op het distinctief 

"Burgemeester" eerder aanspraak mogen maken: hij bekleedde 
het ambt van 1719-1748 zestien malen, tot hij in het laatst
genoemde iaar door Willem IV werd "geremoveert" -, de twee 
laatsten ,als raad en schepen. 

Na de revolutie bekleedde Mr. Jan Six, de achterkleinzoon, 
in 1805, nog het wethouderschap en ook zijn zoon, Jhr. Mr. Hendrik 
Six, de grootvader van ons overleden medelid, heeft tot den 
raad van Amsterdam behoord, maar noch zijn zoon, noch zijn 
kleinzoon zijn daarin meer opgetreden. 

Hoe groot hun liefde voor Amsterdam ook is geweest, hoe 
hoog en erkend de plaats die zij er innamen, geen van beiden 
heeft in de raadszaal zijne stad gediend. Wars van alle politiek 
gedoe heeft de vader zich uit de Provinciale Staten van Noord
Holland, waarvan hij van 1855-1877 lid is geweest, terugge
trokken, toen hij zag dat de politiek zijn intree ging doen in 
een lichaam dat zuiver administratief behoorde te zijn; en wie 

glimlacht niet - een lach niet zonder bitterheid - wanneer 
hij zich Jan Six voorstelt als collega van sommi~en der heden
daagsche regeerders van onze stad. 

Maar zij beiden hebben, voorvaderlijke adspiratiën en nei-

, 
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gingen volgend, den roem van het geslacht en de eere van 
Amsterdam op andere wijze hoog gehouden. 

Het is uiterst belangwekkend op te merken hoe constant het 
geslacht Six in zijn beste uitingen de eeuwen door is gebleven. 
Karakter en tournure d'esprit van J. P. Six, den vader, zijn 
bijna geheel gelijk aan die van den zoon en het litterair portret 
van J. P. Six werd volkomen juist door zijn zoon vergeleken 
met dat van dien eersten Jean Six, die naar Holland overkwam, 
zooals het spreekt uit de verzen van zijn vriend, François 

Touret: 

Mon cher Jean Six, vous estes adonné 
. A contempIer tousiours quelqu' escriture, 

Or Dieu vous a aussy l' esprit donné 

Pour discerner Ie sens de la figure. 

Celuy qui mest à bi en lire sa cure 

.Áyant l' esprit aux letfres adonné 
Poura après iravail et payne dure 
Avoir Ie chef de laurier couronné. 

En tusschen dezen Jean en het nageslacht van de 19de eeuw 
staat dan de Burgemeester Six, de vriend van Rembrandt en 
lan Vondel, die reeds als jonge man te midden van de kunst
ontwikkeling van zijn tijd stond, hartstochtelijk verzamelaar van 
schilderijen, teekeningen, etsen, beeldwerk, handschriften - de 
Caesar der Universiteitsbibliotheek behoorde immers eenmaal 
aan hem - dichter of althans niet zonder dichterlijken aanleg, 
man van groote en algemeene kennis en belangstelling. 

Jan Six werd geboren den 2den Februari 1857, als oudste 
van de drie kinderen, gesproten uit het huwelijk van Jhr. J. P. 
Six en Jonkvrouwe Catharina Teding van Berkhout. Het tweede 
kind, een dochter, stierf in 1885 op zeven-en-twintigjarigen leeftijd, 
na acht jaar van zwaar lichamelijk lijden. Een droeve schaduw lag 
in die jaren over het kalm en vredig huiselijk milieu, waarin 
Six opgroeide, innig gehecht aan zijn moeder si bonne et sz' 
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belle, en in den vader vindend meer dan een vertrouwd vriend. 
Als kind ontving hij zijn eerste onderricht van een gouver

nante en bezocht des zomers de school van den heer Hooge

vorst te Hilversum, als de familie Six het tusschen Hilversum 

en 's Graveland gelegen Jagtlust bewoonde. Noorthey, waar 
ook zijn vader leerling geweest was, gaf hem de eerste voor
bereiding voor het academisch onderwijs. In 1874 werd hij 
toegelaten tot de 5de klasse van het Amsterdamsche gymnasium, 

en verkreeg het volgend jaar toegang tot het Athenaeum lllustre, 

dat twee jaren later tot Universiteit zou worden verheven. Hij 
vierde die voor zijn geliefde stad gewichtige gebeurtenis met 
een gedicht in de Studenten-Almanak van 1878, dat jong en 
Tollensachtig, toch ook door waarachtige verheffing treft. 

Gij verlangdet Uw recht, en wat and'ren ook praatten, 

H't Komt mij toe", was Uw woord. Uw verlangst is geschied. 

Ja, zoo groot zijn Uw macht en Uw kracht. Maar de borgen 

Zijn daarin ook bevat, dat de taak nu aanv8ard 

Door U steeds wordt volbracht. dat gij immer zult zorgen 

Dat Uw school ook een roem draagt, Uw wereldroem waard. 

Zijn leermeesters in het voorbereidend onderwijs hebben 
zonder twijfel herhaaldelijk het hoofd geschud over dezen 
leerling, van wien weinig te verwachten scheen en die hen door 
zijn onleerzaamheid kon irriteeren. Op zijn ouden dag geeft 

hij deze schets van zich zelf als scholier, in de rede die hij, 

als voorzitter van het 9de Philologencongres, richtte tot de 
paedagogen: "Zoo gij van de lagere school een leerling krijgt, 
die slecht leest en slordig schrijft, die niet van buiten kan leeren 
wat hij niet begrijpt, wien regels der spraakkunst, waarop hij 

alleen de uitzonderingen onthoudt, een gesloten boek blijven 

èn wiens thema's dus, al heeft hij eenig gemak met het verstaan 
der schrijvers, wemelen van fouten, nog door onoplettendheid 
verdubbeld, schuif hem dan niet dadelijk van U af, al blijkt 
zijn voorstellingsvermogen hem gemakkelijk de hulplijn te doen 
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vinden, die het meetkundige vraagstuk oplost, vooral niet als 
hij het U lastig maakt door het listige pogen zijn onwetendheid 
te verbergen en door vragen waarop gij het antwoord moet 

schuldig blijven." 

Het is teekenend voor de vaste onveranderlijkheid van Six' 
geest dat hem lang is bijgebleven een zekere nonchalance in 
spelling en stijl en vooral een soms meer intuïtieve en te sqelle 
en geëmbrouilleerde wijze van uitdrukking van zijn gedachte, 

die een enkele maal zoover kon gaan dat zijn woord het tegen

overgestelde zegt van wat het bedoelt. Is ook niet in het zoo

even aangehaalde een spoor van deze eigenaardigheid te vinden? 
Zou het niet wijzen op een vrouwelijken inslag in zijn wezen, 
die wellicht ook de grondoorzaak mag geweest zijn van een 

verlegenheid, die hem nooit heeft verlaten. en iets stroefs en 

terughoudends aan zijn optreden kon geven, dat hem bij niet 

onder het oppervlak ziende en bij botte of grovere naturen den 
naam van hautain heeft doen verkrijgen? 

Aan de Hoogeschool van Amsterdam - hij studeerde hier 
van 1875-1883 - vond hij Naber voor het Grieksch, Boot 

als buitengewoon hoogleeraar, later Karsten, voor het Latijn. 

Bellaar Spruyt docee!de er philosophie, Jorissen geschiedenis, 
Kan aardrijkskunde, Allard Pierson aesthetica en kunstgeschie
denis en sedert 1878 I. M. J. Vale ton oude geschiedenis en 
Romeinsche antiquiteiten. Bij zijn van schoolsch onderwijs 
afkeerigen en uiterst zelfstandigen geest, is het niet waarschijn

lijk dat zijn leermeesters veel invloed op zijn wetenschappelijke 
ontwikkeling gehad hebben. Alleen Nabers omvattende kennis, 

niet alleen van het Grieksch, en zijn kritisch vernuft en Boots 
soliede degelijkheid boeiden hem. Al heeft hij aan N aber in 
een van zijn talrijke soms ietwat stroef gedachte maar zeer 

geestige verzen in de Studentenalmanakken zijn spotlust bot

gevierd, in de voorrede van zijn dissertatie dankt hij hem voor 
zijn liberaliteit - severus ips~ in disciplina me tamen facile 

alia via vagari passus es - en voor het ook voor den kunst
historicus noodzakelijke lIrxcpó lGXl f.LÉf.LlIy.rr' 1x1fllJ"nlll, dat hij van 
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hem heeft geleerd. En bijna 25 jaren later verzoekt hij hem 
zijn bijdrage tot het Sertum Nabericum aan te willen nemen als 
een testimonium gratae beneficiorum memoriae et peren nis 
amoris. Ook de aangename en leerzame uren bij Boot door
gebracht, waarin de brieven van Cicero werden gf:!lezen, herdenkt 
hij later in dankbare herinnering (Feestbundel Boot, p. 158) Het 
blijkt wel, naar ik meen, dat ook Spruyt's en Pierson's lessen 
door hem zijn gewaardeerd. Of hij Vale ton gehoord heeft, die 
trouwens eerst optrad toen hij in zijn vierde jaar was, valt te 

l:-~!wijfelen. Maar zonder eenigen twijfel is het de omgang met 
zijn vader geweest, waaraan hij voor zijn wetenschappelijke ont
wikkeling het meeste heeft te danken gehad. Diens invloed heeft 
ook zijn studierichting bepaald. 

In den te midden van de vele kunstschatten in het ouderlijk 
huis levenden student in de klassieke letteren werd, bij zijn 

praktischen aanleg en op een grondig weten gerichten zin, de 
wensch geboren ook de techniek der kunsten te leeren kennen. 
Hij liet zich inschrijven aan de Akademie van Beeldende Kunsten, 
volgde er o.a. de lessen van Alberdingk Thym en oefende zich 
in het schilderen en boetseeren - etsen leerde hij in privaat
lessen -, 't geen voor zijn latere theoretische studiën van groote 
beteekenis is geworden. Hij vond daar onder zijn medeleerlin
gen Jan Veth, dien hij later een eeredoctoraat zou verleenen, 
Toorop, der Kinderen, zijn chef toen hij als Hoogleeraar aan 
de Akademie verbonden was. ..Wie leert niet in zijn studietijd 
evenveel van zijn makkers als van zijn meesters" zegt Huizinga 
in zijn Jan Veth. Of Six' aangeboren liefde voor onze Hollandsche 
kunst door den omgang met hen, met Veth vooral, nog versterkt is? 

In allen gevalle verkeerde hij met hen in een andere sfeer 
van doen en denken als met zijn medestudenten aan de Uni
versiteit, onder wie hij èn door zijn naam èn door zijn per

soonlijkheid zeer gezien was. Hij was lid van het dispuut 
U. N. I. C. A., zat in de Almanakredactie 1877, werd praeses van 
N. J. A. in 1878, daarna assessor van den I. S. S. A. en weldra 
rector vatl het corps 1879/80. 
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Antieke kunst en kunstgeschiedenis, archaeologie in engeren 
zin, daarheen trok hem meer en meer zijn verlangen. En aan 
dat verlangen kon de Amsterdamsche Universiteit niet voldoen. 

Ook Pierson kon niet geven wat hij behoefde en de onmisbare 
hulpmiddelen voor deze studie ontbraken er zoo goed als ge
heel. Wel had hij in het ouderlijk huis een rijke archaeologische 
bibliotheek en een door zijns vaders meesterhand systematisch 
geordende en aangevulde antieke muntverzameling, maar dit was 

niet genoeg. Het buitenland bood wat hier ontbrak. Na eenig 
aarzelen tusschen Straatsburg, waar Michaelis archaeologie 
doceerde en Bonn, koos hij Bonn. Daar zou hij naast Kekulé 
ook Bücheler vinden en "al moet archaeologie hoofdzaak zijn 
een enkel collegetie over Latijn wil ik niet missen." (Brief aan 
J. W. Sluiter van 20 Maart 1883). 

Aan het zomersemester (1883) werd een wintersemester toe· 
gevoegd. Kekulés fijn methodisch en suggestief onderwijs en 
Büchelers geniale interpretatie van oud. en laatlatijn wekten zijn 
bewondering. Een voordracht over de Parthenos van Phidias in 
de "Uebungen" van Kekulé trok de aandacht van leermeester en 
commilitonen, maar de interpretatie van een Latijnsch epigram 

mislukte. Hij werd altJ lid in den "Bonner Kreis" opgenomen, 
waar veel van wat op archaeologisch of philologisch gebied in 
Duitschland naam had toe behoord heeft en waarin hij vrienden 
vond als Iudeich, Winter, Kalkmann, met wie hij sedert, trouw 
als hij was, in verbinding is gebleven. 

Met Iudeich en Winter is de correspondentie eerst door zijn 
dood geëindigd. Daarin worden, naast alle familielief en .leed, 
vragen en problemen de antieke kunst betreffend behandeld, veelal 
ook naar aanleiding van elkander toegezonden studiën. De oorlog 
heeft die vriendschap niet verstoord, integendeel hulpverleening 
van Six' kant haar nog versterkt. 

Nog voor hij naar Bonn ging, publiceerde hij in den Spectator 
van 1882 twee opstellen op het gebied der Nederlandsche Kunst· 
geschiedenis. Het eerste, naar aanleiding van een vondst, aan 
een der scj:J.ilderijen van zijn vader gedaan, is getiteld Een schets 
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van Van der Werff. Het merkwaardige is dit, dat het reeds 
geheel den lateren Six niet doet voorvoelen, maar de latere 
Six is: in het omstandig persoonlijk verhaal van de vondst -
het schetsje kwam achter een portret, ook van van der Werff's 
hand, te voorschijn -; in het herkennen van de schets, de 
Heilige Maagd met het Jezuskind en Johannes, als de voor
studie voor een schilderij in München; in de uiterst gedetail
leerde beschrijving van schilderij en schets, tevens subtiele 
waardeering van de schets, die hij boven het schilderij stelt; 
eindelijk, als hij heeft aangetoond dat het uitvoeriger schilder
stuk juist door die uitvoerigheid iets stijfs en kleingeestigs heeft 
gekregen, in dit reeds den meester aankondigend slotwoord: 
"de schets met zijn breede lijnen herinnert aan een ltaliaansche 
krijtteekening, de schilderij aan den ondergang 'van onze zeven
tiende-eeuwsche schilderschool." 

Het tweede, dat den bescheiden titel draagt Twee verloren 

schilderijen van het Amsterdamsche Chirurgijnsgt1d laat ons zien 
hoe de jonge Six zich weert om Rembrandt's "Anatomische 
les van Dr. Deyman", toen in Engelsch bezit, voor Amsterdam 
terug te krijgen. Hij beweegt Burgemeester en Wethouders van 

Amsterdam 600 gulden beschikbaar te stellen, vraagt en verkrijgt 
van een aantal aanzienlijke stadgenooten persoonlijke bijdragen, 
onderhandelt met de eigenaars door bemiddeling van een in 
Londen woonachtig Duitsch kunstcriticus, met wien hij reeds 
vroeger in correspondentie was, gaat eindelijk zelf naar Londen, 
als de onderhandelingen geen voortgang willen nemen. Het artikel 
in den Spectator geeft dan alle historische bijzonderheden, die 
hij omtrent Dr. Deyman heeft weten na te speuren en de lot
gevallen van het in 1723 gtootendeels verbrande schilderij. 
Verder spreekt hij nog over een ander bij den brand verloren 
gegaan schilderstuk. 

Bij een kort verblijf in Parijs, tusschen de beide Bonner 
semesters in, had hij "Medusakoppen" verzameld. Het onder
werp was hem door Kekulé aan de hand gedaan en groeide 
uit tot wat zijn dissertatie worden zou, een proeve van de ont-
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wikkeling van het Gorgo-type. Meer dan vijftig jaren waren voor
bijgegaan sedert Levezow zijn studie over het Gorgo-ideaal in 

poezie en kunst in de Abhandlungen van de Berlijnsche Akademie 

had gepubliceerd. Gaedichens uitvoerige verhandeling, begraven 

als zij was in Ersch en Grubers Encyclopädie, heeft hij niet 

gekend. 
Het proefschrift van Six dankt zijn beteekenis in de eerste 

plaats aan de volledigheid, waarmede het archaeologisch, met 

name het numismatisch, materiaal is bijeengebracht -- 65 steden 

en 15 vorsten en dynasten hebben als beeldenaar op hun munt 

het Gorgoneion gebruikt - en aan de zorgvuldigheid der chronolo
gische classificaties, geroemd door mannen als Furtwängler en 
Babelon. Een bezwaar dat, meen ik, tegen dit jeugdwerk van 

Six kan gemaakt worden is wat men zou kunnen noemen zijn 

alsnog zeer sterk numismatisch georienteerden archaeologischen 

kijk, een indeeling van het archaeologisch materiaal naar ouder
wetsch-numismatischen trant in genera, een wat al te korte be
handeling van de ontwikkeling van het Gorgo-type. 

Hoewel latere naspeuringen, ook nieuwe vondsten, sedert het 

materiaal hebben vergroot - Six zelf publiceerde nog in het

zelfde jaar 1885 een.ige merkwaardige archaische Gorgo's in het 

British Museum - wordt nog altijd zijn dissertatie als de vol
ledigste verzameling van de zoo talrijke Gorgoneia geroemd. 

Intusschen, geheel zijn eigendom kon en wilde hij zijn werk 

niet noemen. Allard Pierson was zijn promotor, maar niet hem 

kon hij in de eerste plaats voor hulp en steun erkentelijk zijn. 

Immers, zoo zegt hij in de voorrede, ex parte cerle tuas apud 

me partes pater susceperat. En dien vader, den onder de vak

kundigen als een der eersten beroemden kenner der Grieksche 
numismatiek, zijn dank uitsprekend zegt hij: ad haecce praesertim 

studia me saepe quotidianis fere sermonibus de nummorum 

oniline aetateque ita t'nstituisti ut haud raro utrum quae 

excogitaveramus mea an tua essent nescirem. 

De stellingen geven naar oude goede gewoonte proeven van 
zelfstandige studie op elk gebied waarop onderwijs ontvangen 
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was. Teekenend is de 24ste, waarin hij den invloed van Mantegna's 
" Gra6egging"op Rembrandt's"Anatomische les van Or.Oeyman" 
poneert, later, in 1905, verbeterd door het aannemen van een 
tusschenschakel, Johan van Calcar's titelvignet voor de Corporis 

humani fabrica van Vesalius. Kenmerkend evenzeer is de op
merking op p. 83 der dissertatie, naar aanleiding van den wijd
geopenden mond der Gorgo: risum apud optimDs pictores, ut 
Frans Hals, rt'ctum crederes. Kenmerkend ook daarvoor, dat een 
idee eenmaal opgevat, een visie eenmaal gegrepen, niet meer 
door hem werd losgelaten. Bijna 30 jaren later het werk van 
Myron van Thebe trachtend te benaderen (Myron de Th~bes, 

Bulletin de correspondance Hellénique 1913) vindt hij Het waarmerk 
voor zijn plastische kunst in den wijdgeopenden mond, waarbij 

hij tevens aan de "Oolheyt" van Hendrik de Keyser in het Rijks
museum herinnert. In 1924 stelt hij het probleem van den open 

mond in de Grieksche kunst als prijsvraag. En een jaar later 
verrast het hem in een werk van de 4e eeuw v. Chr. reeds den 
in een wanhoopskreet geopenden mond aan te treffen en wordt 
het hem een criterium ter herkenning van het oeuvre van den 

schilder Nikomachos, voor ons tot nog toe slechts een naam, 
door Plinius onder de allergrootsten genoemd. (Nt'komachos et 
la peinture ä un hypogée M acédonien de Nt'austa, Bulletin de 
correspDndance Hellénique, 1925). 

Opvallend is de zelfstandigheid waarmede hij de meening ook 
van coryphaeën in zijn dissertatie bestrijdt. 

Reeds zoo voortreffelijk onderlegd, tot zelfstandig zien en oor
deelen bevoegd en bekwaam, als zoon van den bij archaeologen 
en numismatici bekenden en vereerden vader, als schrijver ook 
van een ver boven de middenmaat uitstekende dissertatie, overal 
welkom, gaat Six in December 1886 zijn eerste wetenschappelijke 
reis naar het Zuiden ondernemen. Met welke verwachtingen men 
hem zag gaan, welke toekomst hij voor zich hopen mocht, ge
tuigt een afscheidswoord van zijn promotor: "Nog een laatst 
vaarwel, of liever: auf fröhliches Wiedersehn. Slechts een wensch 
wil ik nog uitspreken: dat gij gedurende uw verblijf te Athene 
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uwe toekomst, waarover wij spraken, nooit uit het oog verliest 
en dus zooveel mogelijk een bepaalde vraag u stelt, waarvan de 
beantwoording, in een geschrift uit door u zelf verkregen bouw
stof, u terstond in Nederland voor die toekomst signaleert." (Brief 

van 10 Dec. 1886). En hij bekent het zelf als hij tot Buitenge
woon Hoogleeraar benoemd het ambt aanvaardt: "Het is een 
stille in vertrouwelijke uren onder vrienden wel· uitg6sproken 
wensch van mijn iongstudententijd, die heden in vervulling gaat." 

Zijn weg voert hem over Parijs, waar hij kennis maakt met 

Michel, Pottier, Collignon, over Dyon - Sluters Moïse is "alleen 
een reis waard" en "nog is merkwaardig een groote populier 
(populus nigra) in den tuin van de Voetboogdoelen, die reeds 
staat op een teekening uit den tijd van Philippe Ie Hardi en waar 
de groote eik [van HilverbeekJ een baby bij is" (Briefkaart van 

14 Dec. 1886) - en over Lyon naar de Provence. In de brieven, 
meest aan zijn moeder gericht, vertoont zich op elke bladzij de 
scherpe opmerker, die in land en volk, natuur en kunst op het 
levendigst belang stelt. Op een tocht naar het Middeleeuwsche, 
op en in de rotsen gebouwde Les Baux leert hij den Mistral 
kennen, den Cercius, waarvan de oude Cato getuigde cum loquare 

buccam z·mplet, armatum hominem, plaustrum oneratum percellit . 
• Meer op zijn Hollandsch Six: "ik geloof dat geen drie V dezen 

aan een stok tegen zulk een wind op zouden rijden, men kon 
nauwelijks op zijn beenen staan." (Brief uit St. Remy ("bij het 

oude Glanum") van 21 Dec. 1886). In Orange, St. Remy, Nîmes, 
Arles, A vignon gaan beurtelings Oudheid en Middeleeuwen aan 
zijn gretig oplettend oog voorbij. De bedrijvigheid van Marseille 
brengt zijn geest op eens terug naar zijn vaderstad en haar ver
leden. Het is "wat Amsterdam in de 17e eeuw heeft moeten 
zijn, een echte havenstad, bedrijvig en druk en met allerhande 

volk, Arabieren, negers en Chineezen". "Onder de werkpaarden", 
gaat hij voort, "troffen mij vaak kleine paardjes, niet 'groot er dan 
een hit, maar met de vormen van een prachtig paard, dat bleken 
Arabieren te zijn." (Bnefkaart van 23 Dec. 1886). In Marseille 
ging hij scheep naar Athene waar hij den 29sten December aan-
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kwam. In een brief van Nieuwjaarsdag 1887 vinden wij zijn 
eerste indrukken. Hij dejeuneerde dien dag bij Foucart, den 
Directeur van de École Française ("het dejeuner was uitstekend, 
maar over antiquiteiten werd geen woord gewisseld"), maakte 
kennis met Petersen en Lolling van het Duitsche archaeologische 
Instituut en vond zijn Bonner vrienden Iudeich en Winter terug. 
Vooralsnog - maar het weder is regenachtig en druilerig -
maken noch de Akropolis noch het Theseion veel indruk op hem, 
maar de musea gaan zijn verwachting verre te boven. 

Het Akropolismuseum heeft hij nog niet gezien, maar het 
Polytechnicum met zijn Egyptische oudheden en zijn rijke 
Myceensche vondsten, bovenal het Centraal Museum brengen 
bern in verrukking. "Het Centraal Museum", zegt hij, "heeft 
dingen, waarvan ik nooit gedroomd had". En weer die altijd 

parate herinnering aan het vroeger geziene. Hij ziet op een graf
relief een grijsaard, "die men eerder door een zeventiende-eeuw
scben Hollander dan door een Griek gemaakt zou denken" en 
een slapend kindje "zoo lief en zoo natuurlijk alsof het van een 
Italiaan was." 

Dag aan dag werkt hij er in de Musea, teekenend, papieraf

drukken makend, beschrijvend; neemt deel aan de gt'ri van Dörpfeld 
en Milchhoefer en Peters en en aan de Süzungen van het Duitsche 
Instituut, ziet de muntverzamelingen van Rhoesopoelos, Postolacca 
en Lambros, ontmoet telkens nieuwe archaeologen, maakt ver
gezeld meest van Winter en Iudeich excursies in Attika. In Maart 

worden Thera, Delos en Mykonos bezocht, maar de reis naar 
de Peloponnesus gaat niet door. 

De gezondheid van zijne moeder, den geheelen winter zorg 
gevend, verergerde zoo zeer, dat hij telegrafIsch teruggeroepen 
werd. Zijn correspondentie eindigt met drie telegrammen, één 
uit Mykonos, één uit Athene, het laatste, 5 April, uit Brindisi: 

Mercredî, troîs heures. Hij heeft de laatste weken van het ieven 
van zijn moeder nog mogen verhelderen. Den 18den Juni stierf zij. 

Het volgend jaar, 1888, bracht hem naar Italië. Vandaar uit 
stak hij ook over naar de Peloponnesus om Olympia te bezoe-
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ken, dat hij het vorige jaar had moeten opgeven. Den terugweg 
nam hij over Sicilië. De geheele reis duurde negen maanden, 

van 15 Februari tot October. 

Rome na Athene. Het oog dat de zuivere lijn en de gratie van 

de Attische kunst had ingedronken, vond in Rome's musea slechts 

copie. "Zoo ontzettend veel als er hier te zien is, zooveel goeds 
en belangrijks en moois, Rome is toch Athene niet, waar iedere 
steen en iedere potscherf belangrijk is, ten minste niet voor mij". 

(Brief van 1 Maart 1888). 

Ook de Italiaansche kunst stelde hem teleur, of juister, 

trok hem niet terstond aan, althans niet de kunst die zich 
om Rafael groepeert. Hij ziet in het Vaticaan een paar kleine 
stukjes van Fra Angelico, "zoo oorspronkelijk en zoo 

grootsch van opvatting en daarbij zoo naïef en onbeholpen in 

veel opzichten dat men het eigenlijk nauwlijksch begrijpt. Voor 

Fra Angelico kan men voor mijn part Raffael en nog een heele 
zooi anderen op de koop toe cadeau krijgen". (Brief van 15 April 
1888). Alleen de Madonna della sedia zou hij willen bezitten, 

"om tegenover mij te zien hangen", "al de anderen zie ik liever 

nu en dan". (Brief van 13 Sept. 1888.) Ook een paar jaren later 

bekent hij het openlijk dat eerst de tegenstelling met de Guido 

Reni's en Caracci's' hem den adel en eenvoud en de grootsch
heid en heerlijke lijnen in het werk van den meester van Urbino 
heeft geopenbaal·d. (Openbare les p. 1.) 

Maar de primitieven blijven zijn voorliefde behouden en, wat 

verwonderlijk schijnen kan maar niet is, naast hen Michel Angelo. 

"Michel pHJ che mor/ale Angel divt·no staat voor mij zoo hoog 
als ik niet vermoedde dat bij mijn weinig enthousiaste natuur 
mogelijk was", schrijft hij aan zijn vriend Sluiter, 3 April 1888. 
In een brief van 17 September heet het: "Wat geloof ik hetgeen 

is waardoor Michel Angelo zooverre voor mij boven alle anderen 

staat is dat wat anderen maken mooier of minder mooi kan zijn, 

maar altijd iets blijft wat men ziet dat gemaakt is, maar dat de 
figuren van M., al zijn zij nog zoo onwaarschijnlijk, wat toch 
niet alle zijn, of al zijn zij niet geheel af, toch leven en instaat 
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zijn zich te bewegen. Hij wijkt in vorm zeer van de antieken af 
maar hierin staat hij hen zeer na". Ook dit is waard genoteerd 
te worden: "Voor mij schijnt thans Raffael aneen daaraan zijn 
grooten roem te danken dat hij wat Michel Angelo geschapen 
heeft, voor anderen voor wie Michel Angelo te hoog ging, bevat
telijk gemaakt heeft." (Brief aan J. W. Sluiter, 3 April 1888). 

Die bewondering voor den Meester van de Sistina en de graf
kapel der Medici's, die zijn aangeboren scherpte en juistheid van 
waardeering nog zal verhoogd hebben, heeft hem 33 jaren later 

een bronzen beeld van Michel Angelo doen ontdekken, dat sinds 
1872 in het Louvre stond, daarheen uit Saint-Cloud overgebracht. 
(Cazetie des Beaux Arts 1921). Zoo zag zijn sedert zijn verblijf 
in Attika voor oud-Grieksche kunst gevoelig oog terstond de 
volle waarde van den bij het sloopen der Villa Ludovisi te 

voorschijn gebrachten, sedert beroemd geworden thronos: "daar 
die ezels hier meenden dat het archaistisch was en Conze het 
ook niet begrepen heeft is het niet voor Berlijn gekocht en staat 
hier voor oud vuil. Een ware schande. Het is toch Grieksch uit 
den tijd van de Perzische oorlogen, niet al te lang voor Poly
gnotus." (Brief van 1 Maart 1888). 

Pierson had, zooals wij zagen, in zijn vaarwel hem den raad 
gegeven zich zooveel mogelijk een bepaald probleem te stellen, 
waarvan de beantwoording zijn naam spoedig bekend zou maken. 
In den door Pierson bedoelden zin heeft Six deze raad niet 
opgevolgd. Zijn belangstelling was te veelzijdig -' en is ook 
altijd te veelzijdig gebleven - om zich op een bepaalden hoek 
in het veld der wetenschap, op éen bepaald probleem van 
archaeologie of kunst te concentreeren. Maar zijn bezoek in 
Olympia, waar hij in Mei 1888 een week doorbracht. stelde hem 
voor een vraag, waarvan de oplossing zijn naam, reeds door de 
dissertatie bekend, niet terstond in Nederland, wel bij de buiten
landsche archaeologen heeft gevestigd. 

Bij de opgravi~en te Olympia zijn een groot aantal beelden 
en brokstukken, groot en klein, van de gevelsculpturen van den 
Zeustempel te voorschijn gekomen. Op het oostelijk tympanon 
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was de wedstrijd van Pelops en Oinomaos afgebeeld. De orde
ning van de uit den gevel neergestorte membra disiecta leverde 
groote moeilijkheden op. Treu had die beproefd. In een brief 

van 5 Mei aan zijn vader zegt Six: "de gevelbeelden vind ik on

eindig mooier als ik verwachtte, maar de opstelling lijkt nog naar 
niets ... Van den anderen [den oostelijken gevel] is het uit alles 
duidelijk dat de helft van de opstelling niet deugt en in geen 
enkele schikking deugt. De paarden hebben niet voor elkaar 
gestaan, maar het losse waarschijnlijk meer naar het midden 

dan de drie andere, hoe weet ik nog niet recht, maar het is aan 

den achterkant duidelijk te zien dat zij 'allen tegen de muur 
gestaan hebben." 

Thuis gekomen van de reis zette hij zich aan het werk. Met 

de modellen op verkleinden schaal, die van de gevelfiguren ge

maakt waren, waarvan hij door Bart van Hove de gerestau

reerde deelen hier en daar een weinig liet veranderen, maakte 
hij een nieuwe schikking, berustend op autopsie, een nauwkeu
rig technisch onderzoek der details en de getuigenis der oudste 
vazen, en bepleitte zijn compositie in een artikel dat het volgend 
jaar in het Journalof Heltem·c Studies verscheen. 

"Ihr Aufsaiz über den Ostgiebel des olymPischen Zeustempels 

markirt den ersten wirklichen FortschrtÏt", schreef hem Kekulé, 
"Wir - d. h. alle die nicht voreingenommen sind, haben ihn 
hier mit Jubel begrüsst. Sonderbar dass Treu aus seinen Scheu

ledern nicht heraus kann. Aber das kann an der Sache selbst 

doch nichts ändern." (Brz"ef van 14 Maart 1890). En zijn vriend 

Winter was opgetogen: "Deine Reconstruction istjaganz bril/ant 
und giebt zum ersten Male eine wirklich künstlen·sch geschlos
sene Gruppz·erung ... Es ist jetzt wirklich ein Vergnügen den 

Giebel anzusehen." (Brief van 3 Nov. 1889). Wie Six' studeer

kamer betreden heeft zal de juistheid van Winters woord heb

ben beaamd. Boven op een van zijn boekenkasten stond, recht
matige trots, de gevel zoo als hij hem had geconstrueerd. 

Zijn opstelling, naar aanleiding van gemaakte opmerkingen, 
door hem zelf in 1893 eenigszins gewijzigd, is wat de plaat&tng 
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der paarden 'betreft niet aangenomen. Hij heeft zijn voorstel 
ook slechts een poging (an attempt) genoemd om tot een be
vredigende oplossing te komen. Sindsdien heeft het moeilijk 
probleem nog talrijke oplossingen gevonden, het laatst door 
Winter in de Athent'sche Mitteilungen van 1925, die weer terug
keert tot de ook door Six voorgestane, maar sedert door velen 
verlaten meening omtrent de plaats in den gevel ingenomen 
door de beide hoofdpersonen met de bij deze behoorende 
vrouwenfiguren. 

Reeds het vorige jaar, in 1888, was in de Cazetie archéologique 

een omvangrijke studie van zijne hand verschenen, rijpe vrucht 
van zijn Grieksche reis van 1886/7: "Fases polychromes sur 
fond noir de la Période archaïque. Hij behandelt daarin eene 
klasse van vazen, met witte of donkerroode of paarsche figuren 
op zwarten grond, waarvan hij er niet minder dan 57 beschrijft, 
die hij een plaats aanwijst tusschen de vazen met zwarte figuren 
op rooden grond en de jongere, met roode figuren op zwarten 
grond, en - en dit dunkt mij het belangrijke - als een eerste 
asten in een nieuwe richting beschouwt, in Athene gewaagd, 
dat den stoot heeft gegeven tot den stijl der roode figuren op 
zwarten grond, tusschen den ouderen en den jongeren stijl dus 
een overgang, een tusschenschakel vormt. ,,11 est rare en effet" , 
zegt hij, "qu' une invention mène du premt'er coup au but qu' on 
se propose et qu'il n'y atÏ pas quelques tàtonnements dans une 

direc#on que rolt abandonnera siMt que Ie vértÏable chemin 

aura été trouvé." 

Gedurende zijn verblijf in Athene was zijn aandacht getrokken 
door een kop uit zwart graniet, nabij de haven van Aegina in 
zee gevonden, wel herhaaldelijk gecatalogiseerd, maar niet erkend 
als een uitmuntend specimen van helleniseerende Aegyptische 
kunst, nog veel minder als de beeltenis van koning Ptolemaeus 
VI Philometor. Het fragment van een bijbehoorende hieroglyphi
sche inscriptie was evenmin behoorlijk onderzocht. Six nam 
daarvan een afdruk, liet zich later nog een beteren toezenden 
en kreeg door onzen Aegyptoloog Pleyte de zekerheid dat de 
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kop den zesden der Lagiden voorstelt. Hij vergeleek hem met 
het portret van Philometor op een Syrische munt - de Egypti
sche hebben als beeldenaar steeds den kop van den grondlegger 
van het stamhuis - en trachtte tijd en gelegenheid te bepalen 
die het vinden van dezen kop aan de kust van Griekenland be
grijpelijk maken. 

Deze drie studiën, de kop van Ptolemaeus Philometor, the 

Eastern Pediment, les Vases polychromes, bepalen de richting 
waarin zich zijn wetenschappelijke werkzaamheid op archaeolo

gisch gebied, en er mag aan toegevoegd worden, ook op dat der 
moderne kunst en kunsthistorie, in hoofdzaak zal bewegen. 

De identificatie van den kop van den zesden der Lagiden is 
de eerste geweest van een reeks iconographische studiën, een 
en twintig in 't geheel, met grootere of kleinere tusschenpoozen, 

tot 1912, verschenen in de Rö'mt'sche of de Athenz'sche Mitfet'lungen 

later, in 1916, nog gevolgd door een stuk in de Revue archéologt'que, 
Octavien-Mercure, waarin hij den zoogenaamden Germanicus 
van het Louvre aanwees als het beeld van den jongen Caesar, 
voorgesteld als Herrnes Logios. Stellig is het onderzoek van de 

munten in de telkens vermeerderde collectie in het ouderlijk 
huis op deze tendentie van zijn geest van invloed geweest -
immers moet de identificatie van den beeldenaar, op de munten 
van den hellenistisch en tijd veelal een portretkop, herhaaldelijk 
een onderwerp van gesprek tusschen vader en zoon zijn ge
weest - maar niet minder zijn ingeboren voorliefde voor het 
individueele, zijn zucht te willen weten, wien en wat het plastisch 
werk dat hem door zijn schoonheid bekoorde of door zijn eigen
aardigheid zijn belangstelling trok, toch voorstellen mocht; 't geen 
van zelf leiden moest tot de vraag naar den tijd, waarin het 
ontstaan was, naar de kunstrichting, waartoe het zou zijn terug 
te brengen. 

Het zijn vooral de diadochen en epigonen en hun afstam
melingen wier beeldtenis hij opspeurt. Seleucus, Lysimachus 
Demetrius de Stedendwinger, Pyrrhus, Perseus en twee ouderen 
der Macedonische koningen, Ptolemaeus Philadelphus; van de 
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vrouwen, die in den hellenistischen tijd een groote rol hebben 
gespeeld, Lysimache en Amastris. Het is voor Six typeerend 
dat hij de beeldtenis van de laatste, de Persische gemalin van 
Lysimachus, ontdekt niet alleen door vergelijking van den mar
meren kop met den beeldenaar van de munten van de naar 
haar genoemde stad, maar ook door de gelijkenis van haar 
trekken met die van zes Parsimeisies, alle ge'zusters, opgenomen 
in Stratz' Rassenschö'nhe# des Weibes. Van Romeinen zijn het 
T. Quinctius Flamininus, den Graecophiel, en Drusilla. Den jongen 

Caesar noemde ik reeds. 
Eveneens heeft hij, na zijn reconstructie van de beeldgroepen 

in den gevel van den Zeustempel te Olympia, verwante pro
blemen herhaald aangepakt. De laatste van de vijf over soort
gelijke vragen handelende studiën verscheen eerst posthuum, 
in 1927 (der Gigantentempel zu Alhen). Twee hebben betrekking 
op het Parthenon, die Mdtelgruppe des östlichen Parthenon
giebels, van 1894, en a new Parthenonfragment, van 1911 (een 
bijna ten halve gemutileerde vrouwenkop). The pediments ofthe 
Mausolleum van 1905 geven een proeve van reconstructie van 
de eenmaal een van de wonderen der wereld geachte graftombe 
van den Karischen dynast, ten deele in tegenstelling tot Adler's 
wederopbouw. De merkwaardigste, ik bedoel voor Six' vernuft 
en durf karakteristiekste van deze studiën is een uit zijn jonge 
jaren daleerend opstel in v. Lützow's Zeitschrift für Bildende 
Kunst getiteld: Ein verschollener Giebel (1895). "Es kann verwegen 
scheinen", zoo begint hij, "von et'nem Giebel, von dem kein 
einziges Fragment aufgefunden wurde, von dem keine Beschreibung 
überliefert ist, von dem wir weder Ort noch Stelle kennen, von 
dem nicht et'nmal die Kunde auf uns kam, eine vollständz'ge 
Rekonstruktion Uefern zu wollen; aber so gut wie das Ohr 
Verse aus Prosa heraushört, kann das Auge a14S einem, wenn 
man so sagen darf, gelösten Bilde die Elemente von gebundenen 
Giebelkomposilt'onen heraus lesen." Hij vult een geheel gevel
veld met de figuren van een beroemde vaas, de Talosvaas van 
de verzameling Jatta. 
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Om het volkomen onbewijsbare der hypothese had Conze 
bezwaar het artikel in het Jahrbuch van het Archaeologisch 
Instituut op te nemen, maar zorgde toch zelf voor een publicatie 

in v. Lützows Zeiischrift (Brieven van Juli 1895). Van het 

geheel geldt wat Six zelf zegt van een tweetal te berde komende 

ondergeschikte vragen: "Beides wird uns wakl immer m'n 
unkantrallirbares Phantasiegebilde bleiben müssen, da es uns 
an Mitteln zur Erkenntnis lehlt." Maar ook in dit stuk, als in 

alles wat Six heeft geschreven, treft de strikt logische, zorg

vuldige en geen detail overslaande rechtvaardiging zoowel van 
elk onderdeel als van het geheel van zijn reconstructie. Paral
lellen van standen en houdingen in verwante kunstwerken worden 
uit zijn rijke kennis van het archaeologisch materiaal aange
bracht; hoe groot het tympanon en derhalve in verhouding 

daarmede de tempel zal geweest zijn, gaat hij na; de vraag naar 

de kunstrichting waartoe het werk behooren moet wordt onder 
de oogen gezien, de inhoud van het voorgestelde geinter
preteerd, en uit dit alles in onderling verband het vermoeden 
geopperd dat ons in de Talosvaas het beeld werk van den 

westelijken gevel van het zoogenaamd Theseion te Athene in 

een mat afschijnsel zou bewaard zijn. "Sa hat sich denn", ein
digt hij, "dieser Giebel. vermutungsweise wenigstens, zeitlirh 
und örtHch fixiren lassen und seine eigene Stelle in der Ent
wicklungsgeschichte der Giebelkampasüian eingenammen." 

Belangstelling in meer speciaal bouwkundige problemen werd 

als vanzelf uit deze studiën geboren. Nog in 1905 publiceerde 

hij in de Revue archéalogique, een kort opstel, waarin hij een 
bij de opgravingen van Didymae gevonden, voor een Ionische 
ante gehouden, marmerfragment als een stuk van een altaar 
aanwees. Het duurde echter tot 1922 vóor op dit gebied weder 

een studie verscheen, de reconstructie thans van een Egyptischen 

tempel (The reconstruction ol the temple of Mentuhotep JI). een 

voordracht gehouden in onze Akademie, waarvan hij sinds 1906. 
lid was, de derde Six na zijn grootvader en vader wien deze 
eer te beurt viel, en waarvan hij van 1923 tot aan zijn dood 
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ondervoorzitter is geweest. Aanleiding tot dezen uitstap op het 
door hem vroeger niet betreden Oostersch gebied, was een reis 
in den winter 1920/1 ondernomen, die hoofdzakelijk het Nijldal 
ten doel had en voorbereid was door een college over Semitische 
kunstgeschiedenis gedurende den cursus 1919/20. Hoe Six' geest 
altijd voor het nieuwe heeft open gestaan blijkt ook hieruit dat 
sinds dien problemen op vóor-Aziatisch en niet alleen architec
tonisch gebied den toch reeds bijna 65-jarige gaan aantrekken. 
In deze laatste levensjaren verschenen van zijn hand een reeks 
van meest korte maar ten deele zeer belangrijke en van zijn 
zelfstandig oordeel en originaliteit sterk getuigende opstellen, 
in de Revue archéologique, de Acta Orientalia en het nieuwe 
tijdschrift Syn·a. Toonen een paar stukken in Architectura: De 
oudst bekende spitsboog, 1922, Een getande Arabt'sche strek, 
1923, Senmut, 1926, slechts den scherpen opmerker, in La 

maîtresse Pierre du coin, den steen dien de bouwlieden ver
worpen hebben van het Evangelie, ziet zijn merkwaardige 
intuitie deze Pierre du coin in den grooten onbehouwen van 
een ronde uitholling voorzienen grondsteen, waar de poortdeur 
op draait, die in vele exemplaren bij de opgravingen in de 

Oostersche landen is te voorschijn gekomen. Even oorspronke
lijk is zijn verklaring van het décor van een in de nekropool 
van Susa gevonden vaas als een nabootsing van gevlochten 
rietwerk (un principe de décor asz'atique), en die van de Hittitische 
koningscartouche als de verkorte afbeelding van de poort van 
het Koninklijk paleis (Die hohe Pforte der Chetiter). Het 
opstel in Syria, De la Glyp#que Syro-hz'ttite jusqu' à Praxitèle, 
behandelt een aantal detailpunten der Syrisch-hittitische stempel
kunst en reeds de titel geeft aan hoe hij verbindingslijnen 
trekt van Oostersche tot Grieksche kunstvormen. In de oudste 
teekens voor de letters aleph, mem en kaph (Les formes de l' aleph, 
du mem et du kaph) ziet hij de lineaire afkortingen van de oude 
hieroglyphen voor rund, uitgegoten water en hand of palmblad. 

Als derde uitgangspunt voor zijn verder onderzoek noemde ik 
zijn Vases polychromes. Op zijne reizen in Griekenland en Italië 
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had hij enkele belangrijke specimina van antieke ceramiek ge
kocht. De voorstelling op een daarvan gaf hem, later, de mo
gelijkheid te bewijzen dat ook de meisjes in Athene ter schole 
gingen en de aanleiding om over de musische opvoeding aldaar 
in de Se eeuwen de verbanning van het fluitspel uit het onder
wijs in deze vergadering de belangrijke voordracht te houden, 
die velen onzer zich zullen herinneren. De techniek van de 
pottebakkerskunst, zoowel wat het materiaal betreft als het eigen
aardige van de wijze van uitbeelding der voorstellingen trok zijn 

aandacht; maar in het bijzonder zijn de teekeningen der vazen
schilders hem het middel geweest om de verloren werken der 
groote kunst, plastiek zoowel als schilderkunst, te benaderen. 
Ik geloof dat, voor zoover het de klassieke archaeologie betreft, 
hij hier zijn beste werk gegeven heeft, dat ook het vruchtbaarst 

is geweest en sterk stimuleerend heeft gewerkt. 
In Six' jonge jaren was, ook onder de archaeologen, de kennis 

van de antieke schilderkunst gering. Wel had Brunn reeds in 
1857 de grondslagen voor de geschiedenis der Grieksche schil
derkunst in zijn Geschichte der gn'echischen Künstler gelegd, 

maar de aandacht voor deze uiting van den antieken kunstzin, 
waarvan immers zoo goed als geen authentieke voortbrengselen 
meer over waren, ontbrak bijna geheel. Met Helbig's katalogus 
der Wandgemä/de der vom Vesuv verschütteten Städte Cam
paniens van 18fl8 wordt de sluimerende belangstelling gewekt, 
en men begint te zien dat in Pompei en Herculaneum veel van 

de Hellenistische schilderkunst in kopie en nabootsing voor 
ons herkenbaar is. Dat wij er ook de kunst van oudere perioden 
in kunnen terugvinden is eerst later en met name ook door Six 
aangetoond. 

Voor een man als Six, geestverwant van Brunn, wordt kunst
geschiedenis allereerst een geschiedenis der kunstenaars. 

Namen/ose Kunst <z'st> im Grunde ez'n Widerspruch. Kunst 
t'st doch dz'e persänlichste Aeusserung der Menschen, eine 

schó'Pferische Tal wie kaum ez'ne andere. Zoo schrijft hij. Men 
zou kunnen vragen of dan de Middeleeuwsche kunst, ook of de 
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Egyptische kunst niet grootendeels namenlos is, maar met deze 
vraag waarschijnlijk bewijzen dat men Six' bedoeling niet heeft gevat. 

Hoe dit zij, zijn oogmerk was hierop gericht van een beeld
houwer, van een schilder der oudheid, van een Kalamis, van 
een Apelles het oeuvre, zooveel maar eenigszins mogelijk was 
- soms ook meer dan mogelijk was - volledig te reconstru
eeren, en door die reconstructie het persoonlijke, het eigene 
van zijn kunst te doen uitschijnen, ook zijn plaats te bepalen in 
de ontwikkeling der kunst. Zijne studiën op dit gebied dragen 
bijna alle den naam van schilder of beeldhouwer: Protogenes 
Pamphilos, Pausias, Apelles, wiens Anadyomene hij reeds in 
1901 had behandeld, op wien hij nog tweemaal terugkwam 
(APelleïsches en Bero und Leander bei Apelles) , Nealkes, Theon, 
Atheni.on van Maroneia, Agatharchus, Nikomachus, allen schilders, 
Kalamis, Myron van Thebe, beeldhouwers, Euphranor, meester 
in beide kunsten. 

Ook waar hij een enkel kunstwerk, of een type als zoodanig 
behandelt, als in Aurae, Mikon's 4th picture, La danse des Grlices 
nues, Asklepios bei Bryaxis, Die Maenaden des Skopas heeft 
hij hetzelfde doel voor oogen. 

Kort na zijn terugkeer van de tweede reis in het Zuiden, in 
het laatst van 1889, trad hij op als privaatdocent aan de 
Universiteit van Amsterdam, om onderwijs te geven in de 

Klassieke Kunstgeschiedenis. Allard Pierson had wegens ziekte 
langdurig verlof aangevraagd. Hij wenschte Six tot zijn adsis

> tent benoemd te zien. Dit stuitte echter af op de Verordening. 
Hoewel Piersonen Six beiden tegen een privaatdocentschap 
bezwaren hadden, wist de toenmalige Wethouder van Onderwijs 

Mr. W. W. van Lennep hen te bewegen ze niet te zwaar te 
tellen. Maar reeds in het volgende jaar, 1890, werd Six in de 

> plaats van den kort te voren overleden J. A. Alberdingk Thijm 
tot Hoogleeraar aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten 
benoemd. Daar had hij Algemeene Kunstgeschiedenis te doceeren 
Ook tot deze benoeming had naar zijne meening van Lenne 
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medegewerkt. "Zoo heb ik van Lennep waarschijnlijk, in den 
grond, ook mijne benoeming aan de Akademie en daarmee 
tevens de richting die mijn verdere ontwikkeling genomen heeft 
te danken." (Keafs' Hypen'on p. 21). 

Zoo werd de klassiek gevormde archaeoloog op het ruimer 
veld der Algemeene Kunstgeschiedenis geleid, waarvan een niet 
onbelangrijk gedeelte, de oud-Hollandsche, hem allerminst vreemd 
was - hij had het al getoond - andere door hem reeds hier 
en daar waren betreden. 

Van niet geringen invloed op zijne verdere ontwikkeling is, 
naar het mij voorkomt, het feit geweest dat hij aan de Akademie 
van Beeldende Kunsten aan jonge kunstenaars had les te geven. 
In de colleges voor dezen kring bestemd moest de kunstge
geschiedenis vooral van artistiek, aesthetisch oogpunt worden 
beschouwd en gegeven, ook het technische van bouw-, beeld
houw- en schilderkunst in zijn ontwikkeling de eeuwen door 
worden behandeld. Het ambt bracht mede dat de kunstenaar 
meer dan de geleerde aan het woord moest komen. 

Hoe dit met eigen aanleg en gaven strookte blijkt duidelijk 

in de "openbare les" bij den aanvang van zijn ambt gegeven 
(13 Februari 1890). Of is niet de kunstenaar aan het woord als 
hij zegt: "De kunst die nog zoekt naar wat de minste onder 
de kunstenaars thans kent en weet, bevreemdt bij den eersten 
aanblik, schijnt stijf en onbeholpen en achterlijk. Die kunst be
hoort ook geen navolgers te vinden, maar voor hem, die zich 
vertrouwd gemaakt heeft met wat daaraan voorafging, biedt het 
volgen der ontwikkeling geen minder kunstgenot dan het be
schouwen der meesters, die in het bezit van alle middelen hun 
door hun voorgangers geschonken, de laatsten zijn in de rij 
der vooruitgang. Wel dragen dezen een meer beroemden naam, 
maar het kan de vraag zijn, of hun voorgangers als kunstenaars 
niet soms hooger stonden, en bij een kunstwerk berust de 
waarde eigenlijk toch slechts op dat deel van zichzelven, dat 
de kunstenaar er in gelegd heeft" (blz. 17). Of elders: "Het 
eerste voorschrift voor den beoefenaar der kunstgeschiedenis 
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is zien, het tweede voorschrift is zien, en het derde is zien. 
Het eerste voorschrift is zien met kennis, het tweede is zien 
met oordeel, het derde is zien met liefde." 

Hoe vertrouwd hij reeds was en steeds meer werd met de 
kunst van alle tijden en volken getuigen tallooze plaatsen in 
zijn geschriften, doch zijn eigen dieper gaande studie heeft 
zich naast de klassieke oudheid tot de Hollandsche en oud· 
Vlaamsche kunst bepaald. 

Ook hier zijn de vragen, waarvan hij de oplossing tracht 
te vinden, van gelijken aard als die waarvan hij in de kunst 
der oude volken het antwoord zoekt. Reeds zijn studie over 
Nicolaas Eliasz van 1886 had immers ten doel de herwinning 
van zijn ten deele onder den naam van Thomas de Keyser 
schuil gaand werk. Evenzoo het opstel in Oud Holland van 
1887 - de titel zegt het reeds - Gornelis van der Voorl, een 
eerste poging tot het terugvinden van zijn werk als portret· 
schilder, in 1911 en 1918 nog door twee op denzelfden schilder 
betrekking hebbende gevolgd (Cornelt"s van der Voort en Het 
monogram van Cornelt"s van der Voort). Kan niet aan zijn 

Kalamis, zijn Pausias, zijn Apelles steeds als ondertitel toe· 
gevoegd worden: een poging tot het terugvinden van zijn werk? 
En niet anders de vele studiën in Oud Holland en Onze Kunst 
tot in het jaar van zijn dood toe verschenen. Niet anders 
ook een groot deel van zijn Notices op het plaatwerk van 

Gustave van Kalcken Peintures ecclt!sias#ques du Moyen-age en 
Hollande, waarin hij de schilderingen van de Groote Kerk te 
Naarden voor Allard Claesz, die van de Sint Laurens te Alkmaar 
voor Cornelis Buys opeischt. 

En zooals hij de naamlooze marmeren busten der oudheid 
beschouwend zich afvroeg wie toch de man mocht zijn, wien 
tijdgenoot ,of nageslacht de eer eener afbeelding had waardig 

gekeurd, tracht hij te weten te komen wie de Staalmeesters 
waren door Rembrandt's penseel vereeuwigd (Namen van de 
Staalmeesters, Oud-Holland, 1896), wie op de regenten- en 
schutterstukken zijn geconterfeit, wie de prinsen en wie de 
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pelgrims zijn, wie de iusti iudices en wie Hubert van Eyck zelf 
op het Gentsche altaarstuk der Van Eycks (Les portraits de 

princes sur Ie polyptique des van Eyck, Revue archéologique, 

1911); De gelijkenis van Hubert van Eyck, Onze Kunst, 1922), 

wie de gravenbeeldjes van Amsterdam voorstellen (Les bronzes 
de Jacques de Gérines, Gazette des Beaux Arts, 1896; de Graven
beeldjes van Amsterdam, Onze Kunst, 1922) 

In het middelpunt van Six' belangstelling in oud-Hollandsche 
Kunst staat - hoe kon het anders - Rembrandt. Rembrandt 
heeft hem zijn geheeIe leven vastgehouden. Veertien studiën, 
ongelijk van omvang, heeft hij aan den Grootmeester van Hol
lands schilderkunst gewijd. De eerste dateert van 1893, de laatste 
van 1925. Het vruchtbaarst zijn de jaren vóor en na de viering 
van Rembrandt's drie-eeuwgetij 1906, waaraan hij als lid der 
Rembrandtcommissie een werkzaam aandeel nam. In het Rem
brandt-album schreef hij als )nleiding Rembrandt's waardeering 

. voorheen en thans, dat hij later weder opnam in zijn tekst tot 

.Rembrandt's Etswerk, het prachtwerk bij Oosthoek in 1921 uit
gekomen. Hii geeft daarin een beredeneerde lijst van alle etsen 
van Rembrandt op grond van een kritisch onderzoek, door hem 
in 1909 ingesteld, getiteld Gersaint's lijst van Rembrandts prenten 

en opgenomen in Oud-Holland. Naar aanleiding van Hofstede 
de Groots kort te voren verschenen Urkunden über Rembranat 

ging hij in dit geschrift een groot deel van Rembrandt's etswerk 
kritisch na, ze toetsend aan de lijst van Gersaint, waarvan hij 
de wordingsgeschiedenis schetste, en aan criteria van stijl en 
uitvoering. Een ~eesterstuk van fijntechnische ontleding van 
Rembrandt's etskunst is Rembrandts voorbereidz'ng voor de etsen 
van Jan Six en Abraham Francen in Onze Kunst van 1908. 

Gelijk hij ook in 1898 aan de Rembrandt-tentoonstelling ter 
gelegenheid van de Kroningsfeesten had medegewerkt, nam hij 
aan alle voorbereidende werkzaamheden voor de Rembrandt
viering van 1906 ijverig deel als lid der Rembrandt-commissie, 
waarin hij het door zijn vader in 1858 opgerichte Oudheidkundig 
Genootschap vertegenwoordigde, dat hem van 1898 tot aan zijn 



- 27 -

26 

dood beurtelings tot Voorzitter en Ondervoorzitter heeft gehad. 
In den strijd der meeningen over de plaatsing van de "Nacht

wacht" in het Rijksmuseum en over de door D. C. Meyer Jr. en 
Joh. Dys~rinck aan de orde gestelde vraag aangaande de af-· 
snijding van Rembrandt's meesterstuk klonk ook zijn stem met 
gezag. De opstelling van de "Nachtwacht" in de daarvoor aan
gebouwde zaal, in 1925 weder ongedaan gemaakt, heeft zijn bijval 
nooit gehad en tegen Dyserinck's beweringen kwam hij krachtig 
op. Hij had aandeel aan het totstandkomen van den Rembrandt
bijbel en van het Rembrandt-huis, waarvan hij de restauratie 
echter onvoorwaardelijk heeft afgekeurd. 

Kort na de aanvaarding van het Profess01;aat aan de Akademie 
van Beeldende Kunsten, werd hij 20 Maart 1890 in het huwelijk 
verbonden met Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, 

dochter van John Antoine Corneille Bosch Reitz en Jonkvrouwe 
Catharina Isabella Teding van Berkhout. 

For bfe, with all it yields of joy q,nd woe 

And hope and fear -
Is just our chance o'the prize of learning love. 

Die prijs is aan Six ten deel geworden. 
Na den dood van zijn vader in 1899 betrok hij het ouderlijk 

. huis op de Heerengracht, rijk aan herinneringen, rijk ook aan 

kunstschatten, die mede aan zijn oom Jhr. Six van Vromade en 
zijn broeder Willem toebehoorden. J. P. Six had steeds met 
groote liberaliteit den toegang tot zijn huis voor landgenoot en 
vreemdeling opengesteld, "disant" , zegt de zoon in de fijn
gevoelige biographie, die hij in het Journal intern.ational d' Ar
chéologie numismatique van zijn vader gaf, "disant que c' était 
un devoir inhérent à la possession de tels trésors." Getrouw 
aan deze traditie heeft het huis op de Heerengracht ·en later, 
toen het ten offer gevallen was aan de alle eischen der piëteit 
in het aangezicht slaande eischen van het verkeer, het huis aan 

den Amstel steeds open gestaan voor wie in kunst, in oud-
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Hollandsche schilderkunst bovenal, belang stelde. En gastvrij 

in hooge mate hebben de heer en mevrouw Six, hoe gehecht 

ook aan hun oud-Hollandsch huiselijk familieleven, 's winters 

in Amsterdam, 's zomers op Jagtlust, bij congressen en her
denkingsfeesten de eer van Amsterdam hoog gehouden, en niet 
weinigen, ook onder ons, die de glansrijke èn intieme winter
avondrecepties in den huize Six hebben bijgewoond, bewaren 

een indruk als door eh. Benoist, den Franschen gezant, onder 

woorden werd gebracht: Ie sentiment qui nous a pénétré aans 

ceite maison ou vit fhistoire äune familie est moins encore 
cetuz' äune mervellleuse beauté d'arf que l'z'mpression äune 
bienfaisante vertu sociale heureusement et pieusement perpetuée. 

(Brief 20 Januart' 1922). 

Ik zeide reeds dat aan Six was aangeboren een groote liefde 

en gave voor het technische in kunst en leven. Wij zagen dat 
hij leerling is geweest in de schilderklasse van de Akademie 
van Beeldende Kunsten en eenige vaardigheid bezat van tee

kenen, etsen en schilderen. Alle finesses der ets- en graveer
kunst liet hij zich later in een uitvoerige memorie van Dupont 

uitleggen. ook ter betere beoordeeling van de werken dier kunst 
van oudere en jongere meesters. Voor teekeningen en ontwerpen 
voor naaldwerk of vlakversiering konden de zijnen bij hem terecht 
komen; om voor het groote ruiterportret van Dirk Tulp door 
Paulus Potter een goede plaats te vinden in het nieuwe huis 

aan den AmsteI ontwierp hij zelf de lantaarn voor het tot 

schilderijkabinet in te richten binnenplaatsje en loste het uiterst 
moeilijke lichtprobleem op vernuftige en afdoende wijze op. 
Ter wille van stedelijke musea, die soms met hun beperkte 
ruimte moeten woekeren beschreef hij zijn ontwerp in het 

BulleUn van den Oudheidkundigen Bond (1916); voor een boer

derij op Jagtlust maakte hij het bouwplan; bij de restauratie 
der Agnietenkapel en den uitbouw van het Universiteitsgebouw 
werd zijn advies gevraagd; een moeilijkheid die zich voordeed 
bij de herstelling van het dak van het Paleis op den Dam werd 

door hem ondervangen. 
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Een reeks van artikelen over linnen- en damastweverij, ver
schenen tusschen 1908 en 1922, toon en hoe hij zich ook op dit 
gebied wist thuis te maken . 

.. Reeds lang", schrijft hij in zijn eerste stuk, verschenen in 
Het Huis Oud en Nieuw, "heb ik met het voornemen rond ge
loop en eens het een en ander over oud tafellinnen, waarvan ik 
enkele merkwaardige stukken kende, te verzamelen en, daar er, 
zoover ik wist, niets over geschreven was, ook het een en 
ander mede te deelen" . Er zou echter van zijn voornemen wel
licht niets gekomen zijn zonder de medewerking, die hij van 
vele zijden ontving. Want ook bij deze, als bij al zijn onder
zoekingen, heeft hij tijd noch moeite gespaard om van overal 
het materiaal bijeen te brengen. Naar alle kanten ging zijn 

speurzin uit. Directeuren van binnen- en buitenlandsche musea, 
archivarissen, particulieren, vrienden en verwanten, ook ge
heel vreemden zonden hem berichten, afbeeldingen, specimina 
van tafellinnen in hun bezit. Een trouvaille bleek de inventaris 
van den boedel van Quirijn Jansz Damast, een Haarlemsch lin
nenreeder, waarvan hij kennis kreeg door Bredius. Den 30sten 

Dec. 1907 schrijft Bredius aan Six: "Dit allercurieust gegeven 
vond ik heden! te Haarlem. De Inv(entaris) van het damast van 
den Burgermeester Damast!" In Oud-Holland van 1910 werd 
het stuk door Six uitgegeven met een kommentaar, waarin hij 

de vaktermen verklaarde en de hem bekende exemplaren van 
tafellakens met de in den inventaris genoemde namen van patronen 

"Holofernes", "Troie", "De verloren zoon" enz. vergelijkt en ze 
uiterst nauwkeurig beschrijft. 

Een onderzoek naar de technische termen Kruiswerk, Lavendel, 
Pavy en Pellen volgt in 1912 en in 1913 een later nog aangevuld 
opstel over een in zijn tijd beroemd, van Kortrijk naar Haarlem 
uitgeweken, damastwever Paschier Lamertijn (Pasquier Lammertin), 
omtrent wien eveneens door Bredius verscheidene oorkonden aan 
het licht waren gebracht. (Het Huz's oud en nteuw). En in 1912 
handelde. door deze onderzoekingen aangezet, de archaeoloog 
Six over Altgriechische Webemuster und Webetechnt'k in een, 
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als al zijn artikelen, rijk geïllustreerd en veelzijdig gedokumenteerd 
opstel in de Oesterreichisehe Jahreshejte. Gesteund door zijn 

grondige bekendheid met de techniek van het weven monstert hij 

de afbeelding van de kleeding- en andere stoffen op de monumenten 
der Oostersche en Grieksche oudheid, vergelijkt producten van 
de latere vooral Oostersche tapijtweverii en komt zoo tot het 
resultaat dat zoowel de techniek van het zoogenaamde gobelin

weefsel als het holle weefsel met verdubbeling van schering en 

inslag in de oudheid gebruikelijk zijn geweest. Nog tweemaal kwam 

hij op dit onderwerp terug. Het weefsel van een muts, op een 
Zuid-Italisch bord van zijne collectie afgebeeld, scheen hem een 
soort nettechniek zonder knoopen, zoo als nog heden ten dage bij 
Rutheensche boerinnen in gebruik is, (Altgrieehische "dureh
broehene" Arbeitin de Oesterreiehisehe Jrhreshejte van 1919. Een 

dergelijk soort handwerk vond hij afgebeeld op een gouden 
plaquette, Pene!ope voorstellend op' een klein raam aan zulk een 
netwerk bezig, (L' ouvrage de Pénélope. Revue arehéologique, 1922). 
Het kan met één slag geheel worden losgetrokken. Dat deed 

Penelope immers ook eiken nacht met 't geen zij overdag gewerkt 

had. Alleen maar inplaats van aan een groot getouw het lijkkleed 

voor haar schoonvader Laertes te weven, zooals Homerus ons 
vertelt, schijnt zij bij Six een elegant avondmutsie voor zich 
zelf te maken; 't geen dan een spotziek Parijzenaar aanleiding 

gaf in de Temps Six en de andere archaeologen, die telkens 

door hun ontdekkingen onze meest geliefkoosde beelden uit de 

oudheid komen verstoren, geestig te persiffleeren. 
De lange reeks van geschriften, die wij bespraken - en 

hoevele moesten wij onvermeld laten; alle te zamen zijn het 
ongeveer tweehonderd - zou den indruk kunnen wekken dat 

Six' onderzoek bij uitsluiting op het bijzondere, in het geheel 

niet op het algemeene is gericht geweest. Wie echter zoo den. 

ken mocht zou zich vergissen. 
Zeker, hij heeft geen gehoor gegeven aan een wensch dien 

Winter eens in een brief aan hem uitsprak: "lek möehte nur 
wünschen Du jasstest dz'e Einzeluntersuehungen einma zu einem 
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Ganzen zusammen. Eine Geschichfe der griechz'schen Malerei 
hätten wz'r nötig" (29 Febr. 1920). Maar met de grondbeginselen 
van kunst en kunstgeschiedenis hield hij zich voortdurend bezig. 

Daarover handelde hij in zijne oraties en in zijn voordrachten, 
in het Provinciaal Utrechtsch Genootschap, in Teylers stichting, 
op het Kunsthistorisch Congres van 1898, op het 9de Philo
logencongres gehouden, die daarom ook behooren tot de ken
merkendste uitingen van zijn geest. 

Wanneer hij zijne lessen aan de Akademie van Beeldende 
Kunsten begint zet hij uiteen waarom de wetgever de kunst
geschiedenis als leervak voor de aanstaande kunstenaars heeft 
voorgeschreven. en waarin de beoefening der kunstgeschiedenis 
voor den geschiedvorscher verschilt van die voor den kunstenaar. 

Reeds deze eerste rede munt uit door veelheid van gedachten 
en rijpheid van geest. Hij herinnert er aan en toont met voor
beelden dat de kunst niet slechts aan tijd maar ook aan plaats 
gebonden is, dat zij in ieder land en in iederen tijd een eigen 
taal spreekt en ook in iederen tijd spreekt van wat dien tijd het 
meest bezig houdt. Hij vergelijkt schikking en groepeering van 
de ltaliaansche kunst der Renaissance met de Grieksche ter 
eenre, de Japansche ter andere zijde en, zegt hij, "men zal bij 
den Griek, hoewel het opzet minder in het oog valt, het geheele 
vlak meer gevuld vinden met minder figuren, maar de ruimte, 
waarin zij zich bewegen, wordt aan ons voorstellingsvermogen 
ter aan vulling overgelaten, terw ijl de J apanees niet het geheele 
vlak vult, geen symmetrische groepen bouwt maar de plaats voor 
zijn figuren zoo kiest dat de geheele ruimte die overblijft niet 
ledig meer schijnt" (p. 15). 

Hij gaat de ontwikkeling van het landschap in de kunst na, 
dat eerst slechts als achtergrond dient voor de idylle van de Alexan

drijnsche kunst en nog tot bij de Italianen der Renaissance toe, vrij 
en zelfstandig eerst wordt bij Claude Lorrain en Poussin, die 
schoonheid van lijnen zoeken in de bergen of rijkdom van kleuren 
in het avondrood. en bij de Hollanders nog vóor hen en in de 
Fransche en hedendaagsche Hollandsche school, die de schoon-
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heid leeren zoeken, "die niet slechts in hemelhooge bergen en 
het gloeiend rood der zon of de kracht van den stormwind 

woont, maar uitgespreid ligt over zeeën en meeren en stroomen, 

die lachen in het zonnelicht, of wegschuilt in de schemering 
van de bosschen en de sombere grootheid van een regendag" 
(p. 16). Op een andere plaats wijst hij op het gevaarlijke voor 
den jongen kunstenaar om onder den invloed te komen van een 
verouderde kunstrichting, wanneer hij niet of niet voldoende 

wordt voorgelicht, en noemt als waarschuwend voorbeeld den 

kunstenaar, die de primitieven navolgt. "Wat kinderlijk was en 
natuurlijk en lief, wordt kinderachtig en gemaakt en laf, wat 
duidelijk was wordt overdreven, wat eenvoudig was wordt ledig .... 
De bezieling, die liefde voor zijn werk en het geloof aan eigen 

schepping den ouden meester schonk, deelt de navolger niet." 
(p. 25). 

In zijn rede bij de aanvaarding van het ambt van Buiten
gewoon hoogleeraar aan de gemeentelijke Universiteit bespreekt 
hij de plaats die de kunstgeschiedenis in het geheel der weten

schappen inneemt. "Wat iets lot een kunstwerk maakt is niet 

de stof waaruit het bestaat" maar "het is de scheppende 
de bezielende kracht van den kunstenaar. Het is iets van zijn 
eigen zieleleven dat hij .ons geeft. Daarin staat hij gelijk met 
den dichter. Hun middelen zijn verschillend, de zintuigen waarop 

zij werken zijn andere, maar wat hen drijft tot voortbrengen 

is eenzelfde behoefte om zich te uiten; en wanneer zij ons 
hart sneller doen kloppen, genieten wij op dezelfde wijze van 
hun werk. De geschiedenis der beeldende kunsten staat dus 
naast die der letterkunde en op éen lijn en houdt zich bezig 
met voortbrengselen der handen maar werken van den geest" (P. 7). 

Hij geeft verder antwoord op de vraag: waarom antieke 

kunstgeschiedenis, waarom niet moderne, die zoo oneindig 

meer gegevens van allerlei aard te harer beschikking heeft, die 
op zooveel breederen bodem rust? 

Àls niet beiden kunnen gedoceerd worden, àls een keuze 

moet gedaan worden dan m.oet men de plaats gunnen aan de 
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antieke kunstgeschiedenis, ook "omdat een onzekere grondslag 
een strengere methode vereischt, vooral omdat de eigenaardige 
ontwikkeling der Grieksche kunst, minder dan eenige andere 
aan vreemden invloed onderhevig, zoo eenvoudig, zoo logisch, 
zoo leerrijk is" (p. 10 v.). 

Na aangetoond te hebben dat de grondslagen, waarop de 
geheele wereld over de beeldende kunst rust, Grieksch zijn, 
gevonden in het Griekenland van de Se eeuw, gaat hij voort: 

"Ik spreek niet van navolging van Grieksche kunstwerken -
in de Boeddhistische kunst zijn die ondragelijk leelijk en in 
de Europeesche niet minder vervelend - maar van de eenvou
dige theoretische kennis, het letterschrift als 't ware der kunst" 
(p. 20). 

En hoe juist is het wat hij schreef (p. 16): "In de tijdperken 
van den hoogsten bloei is de kunst meest arm aan verscheiden
heid, rijk aan herhalingen, aan vernieuwde opvatting van een
zelfde gedachte om in een nieuwe worsteling met de stof, die 
helderder uit te drukken" (p. 16). 

Zijn voordracht in Teylers genootschap over het leelijke in 
de Grieksche kunst, dat is volgens zijn definitie, het van 
den idealen algemeenen vorm afwijkende bijzondere, overziet 
de geheele antieke en oud-Christelijke kunst. Hij doet zien hoe 
eerst het leelijke als noodzakelijk deel der voorstelling wordt 
geduld, als kenmerk van ondeugd wordt gekozen, en als natuur
lijk onderscheidingsteeken voor den minderel} man een beschei
den plaats inneemt en hoe het later bij de uitbeelding van den 
mensch wordt erkend als waard om door de kunst te worden 
weergegeven, en bij de wilde wezens, Satyrs en Centauren, 
van wie het onafscheidelijk is, met zachter aandoening wordt 
gemengd: het Gorgomasker dat tot de Medusa Rondanini wordt. 

Hoe juist is ook deze opmerking: "Men denkt zoo licht en 
vooral de kunstenaars zelven verbeelden het zich zoo gaarne, 
dat zij vrij zijn voort te brengen wat zij verkiezen, dat zij los 
zijn van alle banden, onafhankelijk van de werken van hun 

voorgangers en hun omgeving. Wanneer men een zeer persoonlijk 
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werk grondig onderzoekt, zal men er ook betrekkelijk veel 
en het belangrijkste deel in vinden dat nieuw was voor den 

kunstenaar, nieuw wellicht voor een ieder. Dat nieuwe bijna 
alleen ziet de kunstenaar in zijn werk, al het oude is voor hem, 
wanneer hij het al opmerkt, niet meer waard dan de stof 
die Ilij gebruikt, maar daarom is er toch niet minder van dat 
oude noodzakelijk aanwezig in een veel sterker verhouding. 
Daar waar het opzettelijk zooveel mogelijk wordt vermeden, 
houdt de natuurlijke ontwikkeling op, ontstaat een misgeboorte, 
niettegenstaande de werkelijke verdienste van het nieuwe. De 
voorbeelden zijn voor het grijpen in onze dagen" (p. 53 v.). 

De rectorale rede van 1920 behandelt het scheppingsproces 
van het kunstwerk. De kunstenaar is eerst dan werkelijk schep

pend als hij een nieuwe s~hoonheid tot uiting brengt. Hij schept 
massa, ruimte, verhouding van lijn en kleur, uitdrukking van 
beweging en uitdrukking van gevoel. Alle kunst is een schepping 
van eigen aard en niet de wensch om door en in zijn kunst
werk het goede of waarheid of zelfs schoonheid te geven drijft 
den kunstenaar maar een onontkoombare scheppingsdrang. Hij 

bespreekt dan het zelfstandig leven dat eenmaal geschapen 
kunstvormen gaan leiden. Want zij hebben een eigen leven. 
Vandaar de onderlinge gelijkheid van kunstwerken van een be
paalde periode; vandaar ook de wisselwerking der verschillende 
scholen op elkander, aan de wisselwerking der Fransche en 
Hollandsche schilderscholen aangetoond. En hij eindigt met de, 
uit het voorafgaande niet direct logisch te voorschijn springende, 
vraag naar het ontstaan van de verschijnselen in de heden· 
daagsche kunst die wij om ons heen 'Waarnemen. Wij staan, 
zegt hij, te midden van een van die kenteringen in de kunst, 
waar de schijn der dingen den voorrang laat aan het wezen. 
Hij ziet dan twee tijdperken in het leven der menschheid die 
verwante verschijnselen te zien geven, de Kretisch-Mykeensche 
periode van de XIIlde en XIV de eeuw vóór, den tijd van over· 
gang van het Romeinsche Rijk tot de Middeleeuwen in de IV de 
en volgende eeuwen nà Christus. Wijst nu de kunst der jongeren 
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op een terugkeer tot een onveranderlijk ras of staan wij voor 
de wording van een nieuwe soort? Zoo, aan Hugo de Vries' 
mutatietheorie aanleunend, stelt hij de vraag, die hij niet 
beantwoordt, maar waarvan hij de beantwoording aan de toe
komst overlaat. 

Na lezing der rede was Roland Holst onder den indruk van 
"de speelsche vindingrijkheid" van Six' betoog (Brief van 25 
Januari 1920) en Huizinga achtte "het toepassen van biologi
sche begrippen op kultuurontwikkeling" gevaarlijk (Briefkaart 
van 10 Januari 1920). Men kan het met beiden eens zijn 
maar tevens zoowel den rijkdom en suggestieve kracht van 
gegevens en gedachten als het vernuft dat ze tot een geheel 
componeerde ten zeerste bewonderen. 

Van anderen aard is de voordracht op het Kunst-historisch 
congres te Amsterdam, waar hij, sprekend over Farbenwahl und 
Farbenstimmung, opmerkt dat schilders hun geheele kleurcom
positie op een bepaalde, hetzij roode of blauwe, witte of gele, 
soms ook veelkleurige kleurvlek afstemmen, en de kleuren
gamma's van verschillende schilders naspeurt, opmerkt verder 

dat sommige schilders geen rood, anderen geen blauw gebruiken 
en over de kleurenschaal handelend er op wijst hoe de eene 
schilder deze, de andere gene gebruikt en hoe de keuze van 
kleurenschaal nauw samenhangt met de kunstrichting en -aanleg 
van den schilder, die op haar beurt weer afhangt van de atmos

feer waarin hij leeft. 
In een voordracht op het Provinciaal Utrechtsch genootschap 

geeft hij definities van met elkander wel verwante, maar toch 
onderling verschillendé kunst: de verhalende, die de fasen 
van een gebeurtenis naast elkander afbeeldt, waarvan de voor
beelden even talrijk als bekend zijn; de aanduidende, waarbij 
de handeling verduidelijkt wordt door figuren die eigenlijk niet 
gezien maar gelezen moeten worden, zoo b.v. de figuur van 
Eroos of van Peitho in de afbeelding van een liefdesscène; de 
beSChrijvende eindelijk, waar het hem in die rede vooral om 
te doen was, tot primitieve tijden en volkeren beperkt, die 
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tegelijk het uitwendige en inwendige van een ding afbeeldt of ook 
twee of meer dingen naast elkaar, die wij als één geheel moeten 
denken, als de teekening op een sumerisch beeldwerk in Telloh 
gevonden: een vaas waaruit in tweeërlei richting water stroomt 
en daarboven een paar visschen, waardoor de voorstelling moet 
gewekt worden van twee vischrijke rivieren. 

Het vraagstuk van de affiniteit van gelijke voorstelling op in 
den tijd en in de ruimte ver van elkander verwijderd gebied, 
naar aanleiding van twee Chineesche hangers met een voorstel
ling van Arlon op den dolfijn, door von Luschan behandeld, die 
in dergelijke gevallen of oeroud en samenhang of oorzakelijke 
overeenkomst onderstelt, werd d~or Six voor deze hangers in 
anderen zin opgelost (Zusammenhang, Convergenz oder Durch
kreuzung in het Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen 
van 1918). Hij maakt het aannemelijk dat wij hier een voorbeeld 
hebben van oud-Hollandsehen invloed op Chineesche kunst, een 
betoog, waarvoor, zoo als van Hoorn het aardig uitdrukt, "het 
geheele arsenaal van oude hemelgloben en -kaarten werd gemo
biliseerd." 

In 1896 is Six, tot dat jaar slechts als privaatdocent aan 
de gemeentelijke universiteit werkzaam, voor goed aan haar 
verbonden geworden door zijne benoeming tot een Buitenge
woon Hoogleeraarschap in de Aesthetiek en Kunstgeschiedenis, 

eerst veel later, in 1917, te laat voorde eerder universiteit, door 
een gewoon hoogleeraarschap vervangen. Zijn plaats aan de 
Akademie van Beeldende Kunsten, meer dan 25 jaren bekleed, 
gaf hij in 1917 op om zich geheel aan zijn onderwijs aan de 
universiteit te kunnen geven. 

Hij werd de opvolger van Allard Pierson. RivaIiseeren met 
zijn voorganger, wiens breede ontwikkeling, helder oordeel en 
gave van mededeeling hij zelden geëvenaard noemde, en wiens 
wijsgeerige aanleg hem vreemd was, wilde hij niet. Inderdaad 
stond hier synthese tegenover analyse: samenvatting van de 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek tegenover dat weten
schappelijk onderzoek zelf. Afgezien van natuurlijke begaafdheid 
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is de voordracht van den syntheticus uiteraard levendiger, bril
lanter dan die van den onderzoeker. En Six, zoo als hij het zelf 
heeft uitgesproken, moest worstelen met de taal om zich uit te 
drûkken \Inaugureele Rede, p. 35). Vandaar een zekere ma!heid 
en moeizaamheid in het spreken op zijn colleges, die ook zijn 
voordrachten in het Oudheidkuudig Genootschap en elders, 
voor zoo ver zij niet schriftelijk geheel waren uitgewerkt, minder 
aantrekkelijk en vermoeiend maakten. 

Aan de Akademie van Beeldende Kunsten heeft dit gemis aan 
voordracht hem het meest geschaad. Zijn colleges werden er 
weinig gewaardeerd: ook konden zij, naar luid van wat tot mij 
kwam, aan de behoeften van voor het meerendeel intellectueel 
niet zeer ontwikkelde leerlingen moeilijk voldoen. Dat was anders 

aan de Universiteit, toch hadden ook daar de jongeren hunne 
bezwaren. "Wij bewonderden en waardeerden zijn diepgaande 
analyseerende behandeling der Grieksche beeldhouwkunst. Maar 
Prof. Six maakte het zijn studenten niet gemakkelijk om waar
deering voor zijn werk te voelen. Ten eerste hield hij weinig 
rekening met de omstandigheid dat hij hoofdzakelijk voor jonge 
studenten college gaf... en dan hoe doorwrocht zijn colleges 
ook waren hij gaf zich nooit geheel, bleef altijd stroef en moeilijk 
n zijn spreken, kon daardoor niet altijd onze aandacht boeien". 

Maar dezelfde zegt ook hoe het privatissimum, waarop de Griek-
sche vazen behandeld werden hem een opçnbaring is geweest: 
"daar gaf hij zich geheel met al het feu sacré dat in hem was, 
maar dat zich op de groote colleges nooit openbaarde". "Toch", 
zegt hij later, "heb ik ook aan de groote colleges dankbare 
herinneringen, al waren zij niet opwekkend: door zijn scherpe 
minutieuse analyse van het beeld hielp hij ons beelden (of 
schilderijen) te leeren zie·n." "En dat is", voegt hij er aan toe, 
"wel het' voornaamste en tevens het moeilijkste wat men op een 
kunsthistorisch college heeft te leeren." '\ .. 
• Van een ander, een leerlinge, dit woord: "Hij was geen docent, 
maar hij gaf een voorbeeld. Hij voedde op tot zelfstandigheid." 

En nog dit: "Men moest Prof. Six evenveelschi"eden tegemoet 
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komen als hij het ons deed. Vandaar maar met weinigen contact, 
maar er was dan ook nooit valsch contact". 

Ook dat hij van lichtbeelden geen gebruik maakte had ten 
gevolge dat het, wanneer hij voor een talrijk gehoor sprak, moei. 
lijk was hem te volgen, als de afbeeldingen, die hij ~it zijn 
onuitputtelijken boeken· en platenschat vertoonde, van hand tot 
hand moesten gaan en voor de meesten het gesproken woord 
niet meer sloeg op de plaat die zij in handen hadden. 

Aan mannen van de bekwaamheid, den naam en de positie 
en tevens van de wijde en warme belangstelling van Six wordt 
het niet toegestaan zich geheel aan wetenschappelijk werk te 
wijden. Hij werd tot vele commissiën en besturen geroepen. En 
hoewel hij zich nooit op den voorgrond stelde, waar hij geroe· 
pen werd daar gaf hij aan die roepstem gehoor. Te doen wat 
van hem verlangd werd, achtte hij, indien hij er zich bekwaam 
toe rekende, zijn plicht. En de taak, eenmaal op zich genomen 
vervulde hij, zonder eenig vertoon, volledig. 

Zoo werd hij reeds in 1882 lid en secretaris van de Commissie 
van Toezicht en Advies over de schilderijen der gemeente Am· 
sterdam en klom het aantal Besturen en Commissiën waarin hij 
zitting had in den loop der jaren tot meer dan tien; en in 
verscheidene bekleedde hij het voorzitterschap 1). 

Van het werkzaam deel door hem aan de voorbereiding der 
Rembrandttentoonstelling van 1898 en aan de Rembrandtfeesten 
van 1906 genomen werd reeds gewag gemaakt. In 1923 heeft hij 
als voorzitter van de Amsterdamsche huldigingscommissie bij de 
viering van het zilveren regeeringsjubileum van de Koningin mede 
de leiding in handen gehad en zelfs een tooneelstuk in dichtmaat 
geschreven "de Koningin van Sheba", dat bij die gelegenheid 
ten slotte niet vertoond, in 1924 door de Studententooneelvereeni. 
ging is opgevoerd, waarbij Six de antieke kostuums zelf ontwierp. 

I) Opgesomd bij G. van Hoorn, Levenshericht van Prof. Jhr. Dr. J. Six, 
(Levensóerichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
1926·1927) p. 9. waaraan nog toegevoegd kan worden: De Vereeniging 
voor Voortgezet eD Hooger Bouwkunstonderwijs, in 1908 opgericht. 
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De tijdens de jubileumfeesten gehouden Bouwkunsttentoon
stelling werd door hem geopend met een rede waarin hij de 
ontwikkeling der vaderlandsche bouwkunst in de vijfentwintig 
jaren van de regeering der Koningin schetste en uiting gaf 
aan zijn hoop dat zij den stoot mocht geven tot een Museum 
voor Bouwkunst. Het zal zeker in zijn geest zijn als daarin, 
naast de teekeningen en plannen van voltooide bouwwerken, 
ook en vooral de schetsen en eerste ontwerpen bewaard 
worden. Die zijn het waaruit men de wordingsgeschiedenis van 
een gebouwen de eerste en meest persoonlijke ideën van 
den bouwmeester, bij de uitvoering zoo vaak gewijzigd, kan 
leeren kennen. Als het door Six gewenschte Museum van Bouw
kunst eens tot stand zal gekomen zijn, zal de man, in wiens 
geest het denkbeeld gerijpt is niet vergeten worden. 

Zijn naam zal eveneens verbonden zijn aan het op zijn initiatief 
onder de auspiciën van onze Akademie ondernomen uitgave van 
de Nederlandsche Middeleeuwsche zegels (Corpus sigillorum 
Neerlandicorum Medii Aevi), een uitgave, waarvan hij reeds in 
1905 in een artikel over een zegel van Sveder van Apecoude 
de wenschelijkheid bepleitte (Le sceau de Sveder de Apecoude, 
Revue archéologt·que). Een grondslag voor die uitgave zal de 
door J. P. Six verzamelde collectie Nederlandsche zegels kunnen 
zijn, die na diens dood door den zoon aan het Oudheidkundig 
Genootschap ten geschenke werd gegeven. 

In hetzelfde jaar liet hij door het Provinciaal Utrechtsch Ge
nootschap een prijsvraag uitschrijven, waarin verlangd werd "een 
grondig onderzoek, vergezeld van afbeeldingen, der Noord
Nederlandsche zegels, van de oudste tijden tot het einde der 
lSde eeuw, met het oog op hunne beteekenis voor de kunst
geschiedenis van die tijden, ook in verband met buitenlandsche 
kunst". en lichtte de prijsvraag toe in de vergadering van 6 Juni 
door een voordracht getiteld De vermoedelijke beteekenis der 
zegels voor onze -vroegste Kunstgeschiedenis. 

Slechts zijn ongemeene ijver en werkkracht, door een on
gestoorde goede gezondheid gesteund, en een methodische tijd-
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indeeling hebben Six in staat gesteld naast de beslommeringen 
als bestuurslid van zoo vele genootschappen, de voorbereiding 
voor zijne colleges en zijne uitgebreide correspondentie met 
bijna alle Europeesche archaeologen, kunsthistorici en museum· 
directeuren, ook in later jaren nog zooveel wetenschappelijk 
werk te leveren. Sedert 1885 is geen jaar voorbijgegaan, waarin 
niet gemiddeld vijf of zes artikelen van zijn hand zijn verschenen. 

Een groot samenvattend of analyseerend werk heeft hij niet 
geschreven. Wij zagen dat Winter hem te vergeefs opwekte om 
een geschiedenis der Grieksche schilderkunst te geven. Voor 
het schrijven van een dergelijk werk is men gedwongen voor een 
niet gering deel af te gaan op de resultaten van onderzoek door 
anderen gedaan. En Six wilde zien door zijn eigen oogen, niet 
door die van anderen. Het nog niet door een ander geziene en het 
nog niet verklaarde te zien en te doorgronden, dat was het wat 
wat hem trok. Hij schuwde de platgetreden paden, slechts nog 
onbewerkt arbeidsveld te ontginnen was hem de moeite waard. 

Maar daarvoor was hem ook geen moeite te veel. Al zijn 
studiën zijn uiterst zorgvuldig voorbereid, en even zorgvuldig 
en volledig in elk onderdeel uitgewerkt. Zoowel de artikels zelf 
als de correspondentie die aan velen daarvan voorafging, ge· 
tuigen hoe hij er op uit is geweest om elk bereikbaar gegeven 
machtig te worden; waarbij het treffend is op te merken dat 
hij, ook daarin geheel gelijk aan zijn vader, nooit. verzuimt den 
naam te noemen van hen, aan wie hij voor zijn onderwerp, 
iets, zij het ook het geringste te danken heeft. 

In het wetenschappelijk werk van Six gaan steeds intuïtie, 
historisch besef en aesthetisch inzicht hand in hand. 

Hoe sterk zijn intuïtief vermogen geweest is wordt misschien 

het onmiddellijkst gekend uit. een in zijn latere jaren bij hem 
optredend, althans toen eerst uitgesproken gevoel dat een des 
nachts, in den slaap, bij hem opgewelde ge<;lachte de oplos. 
sing gaf van een probleem of ook een nieuw probleem stelde. 

"Sa weit war ieh gekommen", schrijft hij in zijn Theon 
Mitt. Deutsch. arch. Inst. Röm. Abt. XXXII, p. 180), "ah ieh 
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eines Nachts erwachte m# der Einsicht - für mich war es 
Gewissheit - dass der Achill auf Skyros der gesuchte Ekboè: 
tkon sei"; en evenzoo in "Nog eens Cornelis Buys" (Oud 
Holland, 1926) en in het geestige "Willem Buytewech's "Met 
rozeknoppen omstaan" (Oud Holland 1926). 

Zeer kenmerkend ook dit begin van het reeds genoemde 
artikel La mattresse Pierre du coin: "Par quel étrange hasard 
les üMes naissent-elles comme une inspiration, apportant avec 
elles la solution äun probième qu'on ne s'étaitmêmepasposéP 
Par quel iravail subconscient du cerveau peut-on expliquer ce 
pkénomène P" Hij ziet, bezig zich voor zijn college over Semi
tische kunst voor te bereiden, in de Sarzee en Heuzey, Décou. 
vertes en Chaldée, de groote steenen waarin de pinnen van de 
tempelpoorten draaien. Hij heeft ze al zoo dikwijls gezien, 

"comment done pour la premzere fois me rappelaz·-je la parote 
du Christ: La pierre que ceux qui blitissent oni rejetée est 
devenue~ la mattresse pz·erre du eoin P" 

Zijn historisch besef doet hem steeds vragen naar tijd en 
omstandigheid, waarin een kunstwerk ontstaan is, geeft hem 

den sleutel in de hand voor het in den tijd vastleggen van een 
type, houdt zijn geest altijd gericht op het naspeuren van de 
ontwikkeling in kunst en leven. En datzelfde historisch besef 
laat hem ook de waarde zien der traditie en de zin der anec
dote onderkennen. 

Zijn oog, van kindsbeen af gewend te rusten op werken van 
schoonheid, bezat groote gevoeligheid voor lijn en kleur. Nooit 
heeft het historisch-kritisch onderzoek en de exacte observatie 
af breuk gedaan aan de volheid van zijn aesthetische waar
deering. 

Hij heeft zich een weinig enthousiaste natuur genoemd. Daar
mede heeft hij zichzelf onrecht aangedaan. Onder het onbewogene 
en stroeve van zijn persoonlijkheid en optreden ging een geest
driftige natuur schuil. Het vuur was niet minder echt en sterk, 
omdat het geconcentreerd brandde, niet heftig oplaaide. "Aan 
warme bewondering doe ik voor niemand onder, al mis ik de 
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gaaf die in gloeiende bewoordingen om te zetten" verklaarde 
hij op het laatst van zijn leven, zich zelf rechtvaardiger beziende 
(Rembrandt's verschildering van zijn Claudius CiviHs, Oud 
Holland, 1925 p. 182). 

Toch zijn in zijn geschriften de plaatsen waar de geestdriftige 
bewondering zich wellicht niet direct uit maar toch door het 
syrnpathièk gemoed gevoeld wordt, niet zoo schaarsch als men 
vermoeden mocht. Het geheele stuk over Paulus Potter, (Onze 
Kunst, 1907), de revendicatie van de Elisabeth Bas voor 
Rembrandt, (Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen Bond, 1911) 
zijn er als 't ware van doortrokken. En aan wien ontgaat de 
innerlijke bewogenheid in een woord als dit: "Het is een 
voorrecht van bezielde kunstwerken dat niets het leven, dat 
zich daarin uitdrukt, kan verwoesten, dan algeheele vernietiging" 

(Oud Holland 1897 p. 9). Trilt niet de diepte eener waarachtige 
overtuigin~ in deze uitspraak: "Onze tijd, die in zaken van 
kunst zoo dweept met al wat benadert en vaag is en ongeveer, 
mits de toon goed zij en de kleur waarde hebbe en in dit ge
stamel hartstocht te vermoeden zij of mystiek, heeft daarnaast 
niet de juiste waardeering voor de eerlijke oprechtheid, die 
ronduit spreekt omdat zij niets te verbergen heeft". (Over Paulus 
Potter, p. 11). 

Six bezat in hooge mate twee voor den wetenschappelijken 
onderzoeker kostbare, ja wellicht de twee noodigste eigenschap
pen: combinatievermogen en verbeeldingskracht. Thuis op elk 
kunstgebied vindt hij in zijn uitnemend geheugen steeds het gelijke 
en gelijksoortige, ook het juist aan elkander tegenovergestelde 
in de kunst van alle volken. Ter kenschetsing van het specifieke 
in het werk van Myron van Thebe worden Jan Steen, Hendrick 

de Keyser en de bronzen beelden van den dansenden Shiwa 
vergeleken. Als hij zich afvraagt waarin het door de ouden 
geroemde naturalisme van de schilders der menschelijke 'figuur 
van de 5de en 4de eeuw vóor Chr. kan bestaan hebben, laat hij 
het mannelijk portret van Jan van Eyck in Nederland, Nuno 

Gonsalvo in Portugal, Fouquet bij de Franschen, Ghirlandaio bij 
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de Italianen en het vrouwenportret van van Eyck over Rembrandt 
tot Denner toe aan zijn geestesoog voorbijgaan. In Plaats en 
tiid van Rembrandts Nachtwacht (Onze Kunst 1919) worden 
reeds op de eerste bladzijde de Centauren van Zeuxis, de negen 
hemeldraken van Ch'en lung en de phantasmagoriën van Jeroen 
Bosch als voorbeelden van cpIXJlTlXlTilX1 genoemd en vergelijkt hij 
de houding van den, jongen op de "Nachtwacht" met het schema 
van de figuur van Miltiades, den Atheners voorgaande bij Mara

thon, op monumenten der oudheid. 
"Vreemden", zegt hij, "plegen mij mijn gewaagde veronder

stellingen te verwijten en vrienden waarschuwen er mij voor" 
(CorneUs van der voort, Oud Holland 1911 p.129). Het verwijt 
der vreemden was niet geheel onjuist, de waarschuwing der 
vrienden niet geheel misplaatst. Six heeft zich ontegenzeggelijk 
door zijn fantasie wel laten meeslepen tot onderstellingen en 
hypothesen te gewaagd en te weinig gefundeerd om zelfs als 
voorloopige werkhypothesen nuttig te kunnen zijn. Toch was zij 

bij zijne onderzoekingen, op een terrein waar de "ontbrekende 
gegevens", waarover hij in zijn rede op het 9de philologencongres 
sprak, zoo talrijk zijn, zijn groote kracht; in toom gehouden als 
zij toch veelal werd door een strenge tucht en rustend op de 
soliede basis van een uitgebreid en exact weten, dat door de 
gelukkige verbinding van archaeologisch, philologisch en kunst

historisch onderzoek was verkregen. 

Hij bleef er bij en terecht "dat een gissing op goede gronden 
uitgesproken .... meer doet voor de klaring van een ondoor
zichtige feitenmassa, dan de vlijtige verzameling en willekeurige 
rangschikking in een tot systeem geworden wanorde." (t. a. p.). 

Niet onaardig is in een andere afwijzing van het hem gedane 

verwijt deze vergelijking: "die dichte Masse namenlosen Stoffes 
erinnert mich immer an undurchsichtiges Schneeeis, das trotz 
seiner Dicke m'cht %uverllissig ist. Eine Vermutung, dt'e sick als 
solche gibt, ist wie gesundes glashelles Eis, worauf man getrost zu 
laufen wagen darJ~ indem man genau durck die Luftblasen, die 
man darunter wahrnimmt die Stärke feststellen und wt'ssenkann, 
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wo die Tragkraft aufhört" (Apelleisches, Jahrbuch des Deutschen 

Archaeologtschen Instituts, 1910, p. 159). 

Six had den moed om te dwalen; hij heeft er ook nooit 
tegen opgezien zijn meening te herzien en terug te nemen. Als 
hij het Horatiaansche nonum prematur t'n annum meer iq acht 
had genomen zou dit terugkomen op of ook aanvullen van een 
vroeger uitgesproken meening minder noodig zijn geweest, maar 
zou de wetenschap er meer door zijn gebaat? 

Dezelfde voortvarendheid, die hem, als hij de gegevens had 
verzameld en de conclusiën getrokken, niet toeliet af te wachten 
of wellicht andere gegevens zouden gevonden worden of zijn 
conclusiën zich zouden kunnen wijzigen, heeft het hem moge

lijk gemaakt op zoo velerlei terrein zooveel tot stand te brengen. 
In de commissiën en besturen, waarin hij zitting had, was hij, 
mede door die eigenschap, een drijvende kracht. Meer echter 
daardoor dat hij altijd tot de kern der dingen doordrong, zich 
door het bijkomstige niet van de wijs liet brengen en zijn 
inzicht kort en bondig en zeer positief sprekend uiteenzette. 
Ook doorzag hij in de uiteenloopende meeningen van anderen 
het relatief juiste van beiden en kon ze daardoor dikwijls 
bijeenbrengen. Hij liet zich niet gemakkelijk van een van het 
zijne afwijkend oordeel overtuigen, maar nooit kon bij iemand 
het denkbeeld opkomen dat bij hem persoonlijke motieven in 
het spel waren. 

In zijn optreden was Six uiterst eenvoudig; hij maakte wel 
den indruk niet opgemerkt te willen worden. Niet dat hij zich 
van zijn waarde niet bewust zou geweest zijn, maar een inge
boren bescheidenheid, door verlegenheid nog versterkt, drukte 

haar stempel op al zijn doen. 
Veelal gesloten kon hij ook verrassen door een niet bij hem 

vermoed zich geven, waarbij iets heel teers in zijn karakter 
kon oplichten. 

Een uit het diepste van zijn wezen geboren karaktertrek was 

zijn trouw. Op zijn warme genegenheid, hoe koel ze zich soms 
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e uiten scheen, eenmaal verworven, kon men zich verlaten. 
!:n zijn trouw aan de menschen evenaarde zijn trouw in het 

takelijke. Ook Six als Jan V ethwas "een van hen die niets 
kunnen verscheuren"; ook hij heeft een ontzachelijke correspon
dentie nagelaten. Door die trouw aan de dingen deed hij wat 
hij aanpakte volledig; gaf hij ook plannen en denkbeelden, een
maal opgevat, niet licht prijs, maar bewaarde ze de jaren door. 
ln 1909 - éen voorbeeld uit vele - over den kunstkooper 
Uylenburg sprekend, zegt hij bij gelegenheid nog wel eens 
op zijn famosa Accademia te zullen terugkomen. Hij i s er op 
teruggekomen, zeventien jaren later in 1926 (la famosa Accademia 
di Eeulenborg). Daardoor hield hij ook zijn meeningen stevig 
vast en verdedigde ze met volharding tegenover de afwijkende 

meeningen van anderen. Maar ook, van ongelijk overtuigd, gaf 
hij zich loyaal gewonnen en deed amende voor wat er grievends 
in het twistgeding door hem mocht geuit zijn. De handelwijze 
van Jan Veth inzake den aankoop van een schilderij van Thijs 
Maris voor den heer Van Eeghen achtte hij, ten onrechte, ver
keerd niet alleen, maar ook door niet goed te keuren motieven 
ingegeven. Veth is diep gegriefd; de brief waarin hij zich ver
dedigt (van 24 Juni 1903) eindigt: .,ongaarne toch zou ik de 
achting, die ik u altijd heb toegedragen, moeten prijsgeven. 
Jan Veth." Op een tweede schrijven van Six volgt onmiddellijk 
Veth's antwoord (26 Juni). Hij begint wel'; "gaarne neem ik er 
erkentelijk nota van dat u mij uwe verontschuldiging aanbiedt 
voor uw laatste schrijven", maar beklaagt zich toch met klim
mende heftigheid dat Six hem klakkeloos heeft verdacht "van 
dingen waarvoor men zich zelf zeker slechts zou schamen." En wat 
is het eind van dit hoogloopend misverstand? "Hartelijk dank 
voor uw vriendelijk schrijven dat mijn laatste schijn van wrevel 
wegneemt. Mij dunkt, wie zoo ruiterlijk kan zijn in het goed 
maken mag ook wel eens een oogenblik meer zeggen dan hij 
verantwoorden kan. Mij althans is het gebeurde, wat mij aan
vankelijk geducht hinderde, bijna lief geworden, nu het zoo 

besloten wordt (Brief van 4 Juli 1903.) 
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Waarlijk buitengewoon was zijn hulpvaardigheid, zoowel voor 
vrienden en bekenden als voor vreemden. Wie zich om in
lichting, hulp, raad tot hem wendde, mocht op zijn hartelijke 
en blijvende belangstelling rekenen. 

Oud-Hollandsch spaarzaam en nauwkeurig in geldzaken was 
hij tevens van een groote royaliteit waar het er op aankwam 
Kunst of Wetenschap te bevorderen of steun te geven aan wie 
het behoefden. Kunstenaars heeft hij op velerlei wijze voort

geholpen, ook en het liefst door hen opdrachten te geven of 
te bezorgen. Zoowel om Dupont, zijn jongeren collega aan de 
Akademie van Beeldende Kunsten, financieel te steunen als om 
de erg vernalatigde graveerkunst in eere te herstellen heeft hij 
hem in 1906 het groote ruiterportret van Dirk Tulp door Paulus 

Potter in koper laten graveeren. In het volgend jaar gaf hij 
toen zijn reeds vroeger vermelde waardeering van Potter's schil
derkunst in Onz.e Kunst. 

Toen hij tot tweemaal toe genoodzaakt werd van de kostbare, 
aan zijn zorgen toevertrouwde, maar hem persoonlijk slechts 
ten deele toebehoorende schilderijenverzameling, (ten einde aan 
de zelfs voor de Kunst niet halt houdende inhaligheid van den 
fiscus te voldoen), van enkele stukken en van de voortreffelijkste 
afstand te doen, heeft hij er voor gezorgd dat zij althans voor 
ons land niet verloren gingen. 

En in 1921 een plan volvoerend, dat hij reeds lang bii zich 
omdroeg, heeft hij, voor zich en de zijnen, met zijn neef Jhr. 
J. W. Six, afstand gedaan van de geldelijke waarde der familie
portretten - VOOI' den "Burgemeester Six" alleen werd hem 
na zijns vaders dood bijna een millioen gulden geboden - en 
ze door het in het leven roepen van de Stichting·Six, onder 
bestuur van zijn nakomelingen, onvervreemdbaar voor zijn land, 
voor zijne stad behouden. 

Zijn sterk gestel. sterk hoewel de brieven uit den tijd van 
zijn studiereizen wel van hardnekkig, schoon niet ernstig on
welzijn getuigen verdroeg, in 1923, een noodig geworden operatie 
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vrij gemakkelijk. Toch noodzaakte een op zich zelf onbeteeke
nende kwetsuur aan het linker been hem .in het volgend jaar 
tot een langdurige ligkuur. Het een zoowel als het ander droeg 
hij met onverstoorbare gelatenheid en intusschen werkte hij 
door. De laatste levensjaren van Six zijn niet de minst vrucht
baregeweest. 

In 1926 openbaarde zich de drie jaren te voren teruggedron
gen kwaal op nieuw. Weder werd operatief ingegrepen. Ditmaal 

te vergeefs. Maar lang duurde het eer de dood aan een held
haftig gedragen lijden het einde bracht. Zijn geestkracht is ook 
in die maanden niet gebroken geweest. De zeér persoonlijke 
herinneringen aan zijn neef Mr. W. W. van Lennep, die hij 
aan diens metrische vertaling van Keats' Hyperion toevoegde, 
schreef hij in dien lijdenstijd, in de blijde beelden uit zijn 
jeugd verzachting vindend voor de smarten van het oogenbHk. 
In October gaf hij in de Societas Graeca, waarvan hij bijna 40 
jaren lid was geweest, hoezeer ook door pijnen gekweld, e,en 
reconstructie van het reuvre van Zeuxis, als altijd een avond 

van intellectueel en kunstgenot. In November hervatte hij nog 
zijne colleges, aan huis, maar kon dit slechts een week vol
houden. De Akademievergadering van dezelfde maand presi
deerde hij bij ontstentenis van den Voorzitter, op zijn post 
zelfs nu. Wie hem toen gezien hebben wisten dat zijne dagen 
geteld waren. Den Ss ten December overleed hij, bijna twee 
maanden vóor zijn zeventigste verjaring. 

De plaats in wetenschap of kunst, in maatschappij en leven 
ook door de besten onzer ingenomen wordt, ledig geworden, 
altijd weer vervuld. Alle gaping wordt gedicht. Maar voor wie 
hen gekend hebben blijft de plaats open, wordt de gaping niet 
gedicht. Zij weten dat het eigene, het bijzondere van wie van 
hen wegging, dat de kern was van zijn wezen en de kracht 
van zijn optreden, niet kan worden vervangen jen als zij door 
banden van genegenheid met hem verbonden waren, blijft er 
een ledig in hun hart. 
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Wie is het meisje in den hoenderhof van Steen in het Maurits

huis? - Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen Bond VI, 1905, 

p. 93-95· 
Rembrandt's geboortejaar. Algemeen Handelsblad van 28 Oc-

tober 1905, Ochtendblad. 
Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1905, 

bI. 3-5. 

1906· 
Rembrandt's waardeering in zijn tijd en than§. - Voorrede voor het 

Rembrandt-Album, Meesterwerken van Rembrandt van Rijn, 

Amsterdam, N. J. Boon, 4 blz. (niet genummerd). 

Een schutterstuk van Cornelis Ketel. - Oud-Holland XXIV, 1906/7, 
bI. 105-108. 

Rede bij de verleening van het eere-doctoraat aan W. Bode, Emile 
Michel, Jan Veth, A. Bredius. C. Hofstede de Groot, uitgespro
ken 13 Juli 1906, 4 blz. (niet genummerd). 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1906, 

bI. 3-6. 

1907· 
Nealkes. J ahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen 

Instituts XXII, 1907, S. 1---6. 

Rembrandt en Lastman . ..,... Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen 

Bond VIII, 1907, bI. 141-148. 
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Over Paulus Potter. Naar a<1nleiding van zijn ruiterportret van Dirk 
TulP, gegraveerd door P. Dupont. Onze Kunst XI, 1907, 

bI. 141-148. 
Rembrandt's huis en een Rembrandthuis. - Algemeen Handelsblad 

van 23 Juli 1907, Avondblad. 
Rembrandts huis. Algemeen Handelsblad van 27 Juli J90 ï:, 

Avondblad. 
Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1907, 

bI. 3-4-
1908. 

T onitrus imago. - Sertum N abericum collectum a Philologis Batavis 
ad celebrandum diem festum XVI Mensis Iulii Anni MCMVIII, 
Lugduni Batavorum, E. J. Brill, p. 363-367. 

Oud tafellinnen. -- Het Huis Oud en Nieu;" VI, 1908, bI. 1-18; 

33-49; 65-81; 108-109. 
Rembrandt's voorbereiding van de etsen van Jan Six en Abraham 

Francen. - Onze Kunst XIV, 1908, bI. 53-65. 
De Techniek van Vermeer in "een meyd die melk uytgiet". - Bulletin 

van den Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie I, 1908, bI. 1-5. 
De heer C. F. L. de Wild over de techniek van Vermeer. - Bulletin 

van den Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie I, 1908, 

bI. 156-158. 

1909· 
Euphranor. - Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen 

Instituts XXIV, 1909, S. 7-2']. 
Gersaints lijst van Rembrandt's prenten. - Oud-Holland XXVII, 1909, 

bI. 65-IIO. 
Een teekening van Bartholomeus '/lan der Helst. Oud-Holland 

XXVII, 1909, bI. 142-148. 
Notice au sujet des peintres in G. van Kakken, Peintures ecc1ésiastiques 

du moyen-äge en Hollande, Haarlem, H. D. Tjeenk WiJlink et 
fits, 1910, fol. 1-14. 

llet legaat Johannes Hubertus Leonardus de Haas. - Uitgave van 
de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 
Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen, 1909, bI. 3-8. 

De wieg van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, 
door de Vrouwen en meisjes van Amsterdam geschonken. -
Ol1%e Kunst XV, 1909. bI. 228-237. 
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1910. 

Apelleisches. - Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen archaeologischen 

Instituts XXV, 1919. S. 147-159. 
A rare vase-technique. 

p. 323-326. 

Journalof Hellenic studies XXX, 1910, 

Hendrik de Keyser als Beeldhouwer. - Bijlage van het Jaarverslag 

van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, uitgebracht in 

1910, bI. lIl-XLVII. 
Pieter Saenredam. - Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen Bond 

2de Serie lIl, 1910, bI. 18-25. 
De boedel van Quirijn lans:: Damast. - Oud-HoJland XXVIII, 1910, 

bI. 19-55. 
19II. 

A new Parthenon Fragment. - Journalof Hellenic studies XXXI, 

19II, p. 66-71. 
Hero und Leander des Apelles. Ein Nachtrag. - Jahrbuch des Kai

serlich Deutschen Archaeologischen Instituts XXVI, 19II, 
S. 22-23-

De plaatselijke gesteldheid in het getijdenboek van Willem VI van 

Beijeren. - Onze Kunst X, II, 19II, p. 105-116. 
La couleur locale dans Ze livre d'heures de Guilla!~me VI de Bavière. 

L'art flamand et hollandais XVI, 19II, p. I05-II6. 
Les portraits de princes sur Ie polyptique des van Eyck. - Revue 

archéologique 4e Série XVIII, 1911, p. 401-418. 
Cornelis van der Voort. - Oud-Holland XXIX, I9Il, bI. 129-133. 
Adriaan van Conflans. - Oud-Holland XXIX, 19I1, bI. 198-200. 
Rembrandt's Elisabeth Bas. - Bulletin van den Ned. Oudheidkundi-

gen Bond 2de Serie IV, I9II, bI. 3Il-3I3. 
(Antieke steenen in middeleeuwsche zegels). Bulletin van den 

Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie IV, 19II, bI. 327. 
Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 19II, bi. 

3-7· 
1912. 

Ikonographische Studien. XIX. Timot/Jeos der Sohn Konons. XX. 
Lysimache, Priesterin der Athena. XXI, Amastris, Königin von 
Amastris. - Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archaeo
logischen Instituts, Römische Abteilung, XXVII, 1912, S.67-93. 



- 58 -

57 

Altgriechische Gewebemuster und Webetechnik. - Jahreshefte des 
Österreichischen Archaeologischen Instituts XV, 1912, S. 81-108. 

Kruiswerk, Lavendel, Pavy en Pellen. - Het Huis Oud en Nieuw X, 

1912, bI. 105-122. 

V oorloo pig bericht omtrent de schilderingen in de kap van de Zuider
of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den Ned. Oud

heidkundigen Bond 2de Serie V, 1912, bI. 51-54-

De Druckerverzameling. - Algemeen Handelsblad van Il, 17 en 19 Sep

tember 1912, Avondblad. 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1912, bI. 

3~. 

1913· 

Myron de Thèbes. - Bulletin de correspondance hellénique XXXVII, 
19I3, p. 359-377· 

Paschier Lamerti,jn (Pasquier Lammertin). - Oud-Holland XXXI, 

1913, bI. 85-109. 
Zestiende-eeuwsch damast. - Het Huis Oud en Nieuw XI, 1913, bI. 

161-I88. 

Nederlanders in de "Grotte". - Bulletin van den Ned. Oudheidkundi

gen Bond 2de Serie VI, 1913, bI. 232-234-
Het menniste Zusje door C. N. Wybrands. Uitgegeven en van noten 

en afbeeldingen voorzien door J. Sis. - Bijlage van het Jaar
verslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1913. 

V oorrede voor H. van der Smagt, Katalogus der Verzameling afgietsels 
van beeldhouwwerken van de Rijks-Akademie van Beeldende 

Kunsten, Amsterdam 1913, 4 blz. (niet genummerd). 
Tweede voorlooPig bericht omtrent de schilderingEn in de kap van de 

Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den 
Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie VI, 1913, bI. 87-88. 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig GenootschaP, 1913, 

bI. 3~. 

1914· 

De rommelPotspeler van Genève. - Onze Kunst XXV, 19I4, bI. 157 
-160. 

Le joueur de "rommelpot" à Genève. - L'art f1amand et hoUandais, 

XIX, 1914, p. 1-4. 
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Levensbericht van Ernst Wilhelm Moes. - Levensberichten van de 
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1913-

1914, bI. 1-17. 
Derde voorloopig bericht omtrent de schiláeringen in de kap vat: de 

Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den 
Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie VII, 1914, bI. 167-169. 

1915· 

Kalamis. - J ahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen In

stituts XXX, 1915, S. 74-95. 
Het einde van Paschier Lamertijn. - Oud-Holland XXXIII, 1915, bI. 

41-49· 
Een werk van Willem Danielsz van Tetrode. - Onze Kunst XXVII, 

1915, bI. 69-75. 
Een vroutgen met een pappotgen bij haer hebbende. - Feestbundel 

Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden April 1915, 
Amsterdam, Gebroeders Binger, bI. 255-259. 

Vierde voorlooPig bericht omtrent de schilderingen in de kap van de 
Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den 
Ned. Oudheidkundigen Bond :zde Serie VIII, 1915, bI. 59. 

1916. 

Polychrome Malereien van hellenistische» Hyd'ien aus den Nekropo
Zen van Hadra. - Antike Denk.mäler, herausgegeben vom Kai
serlich Deutschen Archaeologischen Institut, lIl, 3, 1916, 

S. 33-J4. 
Octavien-M ereure. 

257-264-

Revue archéologique, 5e Série, IV, 1916, p. 

Naar aanleiding van de Frans Halstentoonstelling in 's Rijks Museum. 
- Onze Kunst XXX, I, 1916, bI. 89-100. 

Verlichting van een binnenplaats. - Bulletin van den Ned. Oudheid
kundigen Bond 2de Serie IX, 1916, bi. IlO, Il2. 

Voorwoord 'lIoor Cotterill, Italië in de Middeleeuwen, 'lIertaaId door 

P. 'lI. d. Laan, Zutphen, W. J. Thieme en Cie, 1916, bI. V. VI 

1917. 

Theón - Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archaeologischen In
stituts, Römische Abteilung, XXXII, 1917, S. 172-199. 
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Vijfde voorloopig bericht omtrent de schilderingen in de kap van de 
Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den 
Ned. Oudheidkundigen Bond zde Serie, X, 1917, bI. 28-29. 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1917, 

bI. 3-5. 
1918. 

Die Mänaden des Skopas. - Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Ar

chaeologischen Instituts XXXIII, 1918, S. 38-48. 
Een meisjesschool en de opvoeding door muziek in de Ve eeuw te 

Athene. - Verhandelingen der Koninklijke Akademie van We
tenschappen te Amsterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe 
reeks, XIX, bI. I-z8. 

Zusammenhang, Konvergenz oder Durchkreuzung. - Jahrbuch der 

Königlich Preussischen Kunstsammlungen, 1918, S. 80-85. 
Die Landschaft in dem Johannes des H'ieronymtts Bosch. - Amtliche 

Berichte aus den Königlichen Kunstsammlungen XXXIX, 1918, 
S. 261-270. 

Een gesicht van eenige huysen van Vermeer. - Oude Kunst IV 1918/ 

1919, bI. 33-35. 
Het monogram van Cornelis van der Voort. - Oud-Holland XXXVI, 

1918, bI. 243-246. 
Rembrandt's Eendracht van het land. - Onze Kunst XXXIII, 1918, 

bI. 141-158. 
Principael. - Bulletin van den Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie, 

XI, 1918, bI. 252-253. 
Zesde voorloopig bericht omtrent de schilderingen in de kap van de 

Zuider- of St. Pancraskerk te Enkhuizen. - Bulletin van den 
Ned. Oudheidkundigen Bond 2de Serie, XI, 1918, bi. 68-70. 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1918, 

bI. 4-6. 

1919· 

Mikon's fuurth picture in the Theseion. - Journalof Hellenic studies 

XXXIX, 1919, p. 13û--'-143. 
Altgriechische "durchbrochene Arbeit". - J ahreshefte des Österreichi

schen Archäologischen Instituts XIX. XX, 1919, S. 162-166. , 
La maitresse pierre du coin. Etude d'archéologie sémitique. - Revue 

archéologique, Se Série X J 1919, P 1-10. 
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Rede ter opening van het negende Nederlandsche Philologencongres. 
Groningen, J. B. Wotters, 1919, bI. 1-8. 

Bevestigde overlevering. - Oud-Holland XXXVII, 1919, bI. 80-86. 
De ontwerpers der Haagsche glasramen. - Oud-Holland XXXVII, 

1919, bI. 16g-176. 
Plaats en tijd '/Jan Rembrandt's Nachtwacht. - Onze Kunst XXXV, 

1919, bI. 1-20. 
XVIIe eeuwsche Tijdverzen. - Het Boek der Koningin. Amsterdam, 

Uitgeversmaatschappij EJsevier, 1919, bI. 102-103. 

Jaarverslag van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1919 
bI. 19-21. 

1920. 

Agatharchos. - Journalof Hellenic studies XL, 1920, p. 180-189. 

Het scherm voor Aeschylus' Zeven tegen Thebe door Agatharchus ge

schilderd. - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Aka
demie van Wetenschappen, Afdeeling Lettt!rkunde, 5e reeks IV, 
bI. 499-505. 

H et geluid '/Jan de Salpinx. - Willem Mengelberg, Gedenkhoek. 
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920, bI. 139-141-

Mutatie of Atavisme in hedendaagsche kunst. Rede uitgespro-

ken bij de 28gste herdenking van den stichtingsdag der Gemeen
telijke Inrichting voor Hooger Onderwijs te Amsterdam op 8 
Januari 1920. - Jaarboek der Universiteit van Amsterdam, 
1919-1920, bI. 23-41. 

Rede bij de overdracht van het Rectoraat op den 20sten September 

1920. Jaarboek der Universiteit van Amsterdam, 1919-
1920, bL 7-19. 

De Beeltenis '/Jan Magaretha van Bourgondië, gravin van Henegou
wen en Holland en Zeeland. - Jaarverslag van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap 1920, bI. 39-43. 

1921. 

Athenion von Maroneia. - Mitteilungen des Deutschen Archaeolo
gischen Instituts, Römische Abteilung, XXXVI/XXXVII, 1921, 

S. 1-13. 

Rembrandt's etswerk. Utrecht, A. Oosthoek, 1921, 45 bI. 
Un grand bronze de Michel Ange au Louvre. - Gazette des Beaux 

Arts LXIII, I, 1921, p. 1921. p. 166-176. 
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De gelijkenis van Hubert van Eyck. - Onze Kunst XXXIX, I 1921/22, 

bI. ~I9. 
La ressemblance d'Hubert van Eyck. - La Revue d'Art, 1921/1922 , 

p. 1-18. 
H ollandsche aristocratie en H ollandsche schilders. - De Tribune van 

23 Juni 1921, bI. 4. 

1922. 

The reconstruction of the temPle of Mentuhotep Il. - Mededee

lingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling 

Letterkunde. Deel 54, serie B, No. 6, bI. 99-II2. 
Asklepios by Bryaxis. - Journalof Hellenic studies XLII, 1922, 

p. 31-35· 
Un principe de décor asiatique. - Acta Orientalia I, 1922) p. 200-205. 

L'ouvrage de Pénélope. - Revue archéologique 5e Série XV, 

1922, p. 319-323-
Medesicasta. - Mnemosyne N. S., L, 1922, p. 300-302. 
Een werk van Herman Doomer. Oud-Holland XL, 1922, 

bI. 18~185. 

De Gravenbeeldjes van Amsterdam. 

bI. 65-84. 

Onze Kunst, XL, 1922. 

De oudst bekende sPitsboog. - Architectura XXVI, n. 29, IS Juli 1922. 
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk. - Oudheidkundig Jaarboek Il, (Bulle

tin van den Ned. Oudheidkundigen Bond 3de Serie), 1922, 
bI. 94-95. 

192 3. 

La perspective d'un jeu de balie. - Bulletin de correspondance Hel

lénique XL VII. 1923. p. 307-314-
Die hohe Pforte der Chetiter. - Acta Orientalia Il, 1923, p. 199-207. 
De herkomst en beteekenis van den piroen. - Mededeelingen der 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letter

kunde. Deel 56, Serie B. No. 3. 1923, bI. lOl-IJS. 

Rembrandt's valsche Lucas van Leiden. - Oud-Holland XLI, 1923/24, 

bI. 5-7. 
Een getande Arabische strek. - Architectura XXVII, 1923, bI. 162. 
Dr. C. Hofstede de Groot, (,863 9 November I923) - De Amster

dammer. Weekblad voor Nederland, van 10 November 1923, bI. 6. 
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Rede uitgesproken op I September 1923 bij de opening van de Bouw
kunst-tentoonstelling, gehouden ter gelegenheid van het regee
ringsjuoileum van H. M. de Koningin. 

Toespraak aan H. M. de Koningin bij de overreiking van de geschen
ken der Amsterdamsche Huldigingscommissie. 

Woord gericht tot de Amsterdammers bij de komst en het vertrek der 
Koningin. 

De Jubileumfeesten te Amsterdam in September 1923 door I. F. E. de 
Balbian Verster, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, bI. 

24-27; 95~; 5~53 en 139. - Ook Algemeen Handelsblad 
van 1 September 1923, avondblad lste blad; van 7 September 
1923 ochtendblad; van 5 September ochtendblad lste blad en 
9 September ochtendblad 2de blad. 

Recensie van Jürgen Ovens. Sein Leben und seine Werke. Ein 
Beitrag Bur Geschichte der Niederländischen Malerei im XVII. 
Jahrh. von Dr. Harry Schmidt. - Jaarboek van den Ned. Oud
heidkundigen Bond lIl, 1923. bI. 85. 

1924· 

Mutation oder Atavismus besonders in der heutigen niederländischen 
Kunst. - Schriften des Holland-Institutes zu Frankfurt alM .• 
Heidelberg. 1924- Neue Reihe. Heft 2. 19 S. 

La danse des Graces nues. 
1924. p. 287-291. 

Revue archéologique se Série XX. 

Zum ersten Satyrpaar bei Plinius 36, 27. - Jahreshefte des Öster
reichischen Archaeologischen Instituts XXI. 1924. S. 251. 

De orde ,van den knoestigen stok en de schaaf. - Mededeelingen 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Let-
ter kunde. Deel 58. Serie B. No. 3. bI. 53-70. 

De Pandora van Jan Six. - Haagsch Maandblad I. 1924. bI. 378-392. 
Recensie 'lIan: Handbuch der Kunstgeschichte 'lIon Anton Springer. 

Band I 1I und IV. - Jaarboek van den Ned. Oudheidkundigen 
Bond IV. 1924. bI. 28~2B4. 

Jaarverslagen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 1923/24. 
bl3-7. 

1925· 

Nikomachos et la peinture d'un Hypogée macédonien de Niausta. -
Bulletin de correspondance hellénique XLIX. 1925. p. 265-280. 
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Der Gigantengiebel IiJU Athen. - Mitteilungen des Deutschen Archaeo

logischen Instituts, Athenische Abteilung, L, 1925, (1927) 

S. II7-122. 

De la glyptique Syro-Hittite jusqu'à Praxitèle. - Revue Syria, 1925, 

p. 205-214· 
Les formes de I'AlePh, du Mem et du Kaph au XJIIe Siècle avant 

notre ère. - Acta Orientalia IV, :925, p. 134-137. 
Peron en Perron. - Mededeelingen der Koninklijke Akademie van 

\Vetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Deel 60, Serie B. No. 3. 

bI. 31-56. 
Jan van Hout, Cornelis Buys en Jacob Cornelisz. - Oud-Holland 

XLII, 1925. bI. 1-35. 
Ee" schutterstuk van Doove Barend. - Oud-Holland XLII, 1925, 

bI. 166-169. 

l<.embrandt's verschildering van zijn Claudius Civilis. - Oud-Holland 

XLII, 1925, bI. 181-189-
De kern voor een Museum van bouwkunst. - Haagsch Maandblad 

lIl. 1925, bI. 36-41. 
De Bazel's werk in het toekomstige l11useum van bouwkunst. 

Architectura XXIX, 1925, bI. 293-295. 

De ligging van het Koninklijk Paleis en van de Handelmaatschappij. 

-Architectura XXIX, 1925, bI. 265-266. 
Recensie van: Handbuch der Klmstgeschichte van Anton Springer. 

Band IJ und V. - Jaarboek van den Ned. Oudheidkundigen 

Bond V. 1925. bI. 225-227. 

Amsterdam 1275-1925. - De Telegraaf van 13 September 1925. Och

tendblad bI. 5. 

Jaarverslag 'lIan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, . 1925. 

bI. 3-5. 

1926. 

Een wandschildering uit Boscoreale. - Bulletin van de Vereeniging 

tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, 1926, 

bI. 3-7. 
Senmut. - Architectura XXX. 1926, bI. 255-257. 

Antieke beschaving. - Architectura XXX, 1926, bI. 280--281. 

La famosa accademia di Eeulenborg. - Jaarboek der Koninklijke 

Akademie van Weter).schappen, 1925/26, bI. 22~24I. 
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Willem Buyteweeh's "Met Rozeknoppen omstaan". - Oud-Holland 

XLIII, 1926, bI. 97-10r. 
Nog eens Cornelis Buys, Jan van Hout en Jaeob Cornelisz. - Oud

Holland XLIII, 1926, bI. 135-14/>. 
SloopingS'Uoornemen. - Jaarboek van den Ned. Oudheidkundigen 

Bond VI, 1926, bi. 159. 
Herinneringen aan Mr. W. W. van Lellnep. - Voorwoord tot John 

Keats' Hyperion, metrisch in het Nederlandsch overgebracht 

door Mr. W. W. van Lennep, Wereldbibliotheek 1927, bI. 5-22. 

1927· 

Die H Men der Phäaken. J ahrbuch des Deutschen Archaeologi-
schen Instituts 1927, S. 254-258. 

Koeharen kleeden uit de XV/IIde eeuw. - Oud-Holland XLIV, 1927. 

bI. 129-131. 

RECENSIES IN HET "MUSEUM". 

1893· 

A. Pierson, Hellas, Tweede deel. Vijfde stuk: Kunst. (I, llo-I12). 

Edch Pernice, Grieehische Gewiehte, gesammell, beschrieben ,,,,,ti 
erläutert. (Il, 311-312). 

1895. 

~ Dumon, Études d'art Gree, Symmétrie et harmonie. - Le logeion. 
(lIl, 98-100). 

J899. 

Franz Studniczka, Die Siegesgöttin. Entwurf der Gesehiehte einer 
antike" Idealgestalt. (VII. :011-22). 

1900· 

J. H. Holwerda Jr., Die attischen Gräber der Blüthe6eit. Studien üb. 
die attischen Grabreliefs. (VIII, 17-19). 
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1901. 

J. H. Holwerda, Hellas en Rome. Grieksche en Romeinsche Archaeo

logie. (I2C, 18---19). 

1901. 

Dr. Ruhland, Die Eleusinischen Göttinnen. Entwicklung ihrer Typen 
in der attischen Plastik. (I2C, 256-257). 

1909· 

Ludwig Sontheimer, Vitruvius und seine Zeit. (2CVII, 64). 

1910. 

Edmond Pottier, Les grands Artistes. Diphilos et les Modeleurs de 
Terres cuites Grecques. (XVIII, 105-106). 

1912. 

H. T. Oberman, De Oud-Christelijke SarcoPhagen en hun gods
dienstige beteekenis. (2CIX, 229-231). 

Georges Nicole, Catalogue des Vases peints au Musée national 
d'Athènes. Supplément. Avec une préface de Maxime Collignon. 

(2CX, 67-68). 

1913. 

M. Dieulafoy, Le Mausolée d'Halicarnasse et Ie Trophée d'Auguste. 
(Extrait des Mémoires de I'Académie des inscriptions et belles

lettrcs XXXVIII, 2e partie. (X2C, 187-189) •. 

F. Poulsen, Der Orient und die friihgriechische Kunst. (2C2C, 383-384). 

F. Krohn, Vitruvii de architectura libri decem. (2C2C, 385-386). 
A. W. Byvanck. Gids voor de bezoekers van het Museum 111eermanno

Westreenianum, I (2CXI, 24-25). 

1914. 
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