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indeze dagen, daar te lande, van duizenden lippen zal worden 
aangeheven. 

Geen uiterlijk 

weI verdiend, 

benijd. 

eereteken versierde zijne bo1'5t: hij had diL 

maar heeft het al1deren nogtans mmmer 

Het Koninldijk-Nededandsche Instituut, de groote verdiensten 

van WILMS erkennende, henoemde hem, al dadelijk hij de oprigting 

in den jam 1808, tot Lid harer afCl.eeling van Schoone Kunsten. 

Tot aan zijl1el1 dood was hij aan de Vierde Klasse gehecht: en 

inderdaad, zij verliest in hem, in aUe opzigten, een vriend, een 

der waardigste, onpartijdigste, welwiIlel1dste, ijverigste harer 
Leden. 

Ja, aal1doel1lijk Was het voor ons, den bijna gcheel vrm gczigt 

hetoofclen 75jarigen grijsaard, even vnl'ig en he1der van geest als 

immel', tot slechts weinige dagel1 voor zijnen dood, in ons mid~ 
den werkzaam te zien. 

Zoo was WILMS in het lnstituut, z06 was h~i in al he-
trekkingen, z66 in geheel zijl1 leven. 

Matig en regtvaardig, nedel'ig en gedienstig zonder 

!ang, kenner van vele wetenschappen, hoogschattcr van ge

lecl'den, hraaf vader, en stand vastig vriend: zicdaar 
wat allen, die kunde en hraafheid ill hem 

zullen erkennen: , wal de graft 00-

nen, door zijne kunstbroederen, en mel Ilame door het Ge

noolschap Cecilia, als een laatsten afscheidsgroet aan vader 

WILMS toegehl'agt, op den 24sten 1847 in de Zuiclcrkel'k 

alhier, to bcteekenen haddcn; ziedaar wat de Vierde Klasse 

van het Koninklijk-Nederlandsche InsLituut hier openlijk als 
eene hulde tel' zijuer nagedachtenis 

Het tweede verlies, dat de Klasse geleden heeft, was hot 

overlijden van Mr HRNDRIK SlX, van Hil-
l(,gom. 

Uit een oud en 
binnen dcze 

vuldige 

-- III 

aneleren III de gelegenheid zich algcrneene kundigheden Le vel'"' 

werven, waarvan hij meermalell III z~jn leven de hewij

zen gaf. 
Van zijne vroegste jeugd af, was het bovenal de Botanic die 

hem bezig hield: hiervoor leefde h~i. Aan de cultuur der plall

ten wijdde hij steeds zijne vrije uren, en hl'agt allengs eene 

overschoone verzameling van planten en gewassen, van heerlijke 

plaatwerken, ja, eene zoo veel I/logeli;jk voUedige 130tanische Bi

hliotheek bijeen. 

Geen wonder, dat het Stedelijk Bestuur dezer stad, zijne kunde 

en verdienste erkennende, hem tot Kommissaris van den.lJortus··, 

130tanicus hier tel' stede benoemde, welke hetrekkil1g hij tot zij

nen 0.000. met het grootste genoegen en de grootste helangstelling 

heeft waargenomen. 
De llaam van SIX wordt steeds in de kunstwerdd met achting 

genoemd. Bij de heschouwing lOch van ltEMBRANDTS heedijke 
kUllstgewrochten, deuJa men ollwillekeurig mel een dankhaal' 

gevod aan des kUllstenaars grooten heschermer en warmen vriend, 

den Burgemeester JOAN SIX: nan hem, die HEMllRAND'f zookracht,

dadig ondersteunde, aanvuurele en hemoedigde, en door wiens 

eelde hnndeIingel1 gewis zoo menig rneesterstuk ill het aal1ziju 

is gel'oepen en word tot stand gchragt :meesterstukken, 

ja wondoren, die REMBRAND'f tot den prins der Nederlandsdw 

schilderschool en tot den wereldheroetnden kUl1stHnaar verheven 

!tehben. De liefile vom de schildel'kunst is hij de nakome

lingen van den waardigen niet Im

mel'S de voortreffi,lijke kunstwerken, ill dit geslacht met de 

mecste zol'g hewaard en door ons ontslapen McdeUd nagela

ten, mogen daarvan ten hewijze Ook hij beschonwde 

die stull-ken als een waren schat, en hetoonde in'lmcr daar-

voor de meeste to hezitten. De kUllstvoortbreng-

selen van vroegel'e die del' oude 

Hollandsche school, en Ie h~j hem 

aan geschreven 

hij mindel' 

voorzaat 

ell lalldgenooten 

III van zijnen 
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Inderdaad, men mag de Iml1stverzameling van den Heel' SIX 

wel voortreffelijk Hoemen, vooral sints zijne huwelijksvereenigil1g 

met de kunstlievende LUCRE'rIA JOHANNA VAN WINTER, die uit haal'S 

vaders rijke nalatenschap van schilderstukken van den eersten 

rang, de verzameling aanzienlijk heeft vermeerderd en daaraan 

eigenlijk die hoogstbelangrijke uitbreidil1g heeft gegeven, waardoor 

dit kahinet eene waarlijk Enropeesche vennaanlheid heeft verwor~ 

ven. Hopen wij dat zijne beide zonen den roem van hun geslacht 

zullen hal1dhaven, en dat zoo vele kunstjuweelen (waaronder wij 

eenigIijk de beide heerlijk schoone afheeldsels van Burgemeester 

SIX en zijne vrouw behocven te noemen: stukken, clie nergens 

hunne wederga kunncn vinclen, clie de hoogstc volkomenheicl 

hczitten, en waarvoor aUeen de ecnige REMBRAND'l' een standheelcl 

waardig is) hopen wij, zeg ik, dat deze stukken, met cle Cuy

PEN, de HOllllEMA'S, de lW[SD~~LEN, de DOU'S, in een woord, dat ge

heel de verzamcling llimmel' onzen Vaderlanclschcn gronclver

laten moge. 

De I-leer SIX was tot vele eervoUe hedieningen geroepen hij 
was Lid van de Ridderschap der Provincie Noord-Bollancl, Lid 

van den Raad del' stad Amsterdam, Lid van den Rand van Be

slunI' del' Kouinklijke Akademie van Becldende Knnsten, en 

ook sints den jare 1838 als Lid aan de Viet"de Kiasse van het 
Koninklijk-Neclerlandsche IIlSliluut yerhonden. 

Al deze heeft zoo vcel zijuc gezond-

heid zulks weliet, met de meeste en ijver 

vervuld. 

In deze Klasse Was hij steeds tot het eiade zijllS levens cen 

werkzaam ell belallgsteHend Nledelid, en leidde tot aller genoe-
gen meer dan eens hare 

Jonkheer SIX ziekte 

to 's 




