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Beantwoording vragen art. 41 RvO van fractie CDA over
uitspraken over familie Six namens gemeente Hilversum
Geachte raads- en commissieleden,
Op 28 juli heeft de fractie CDA vragen (hieronder cursief) gesteld op basis van artikel 41 van het
Reglement van Orde over uitspraken over familie Six namens de gemeente Hilversum.
1. Zou het college kunnen motiveren waarom jhr. dr. Jan Pieter Six (eerste eigenaar Jagtlust), oudlid provinciale staten van Noord-Holland, oud- hoogheemraad, jhr. ir. Willem Six (tweede
eigenaar) ingenieur bij Philips en jhr. Pieter Jacob Six (beheerder Jagtlust) één van de grootste
Nederlandse verzetsstrijders tijdens WOII, tevens Ridder in de Militaire Willems-Orde, bij de
gemeente Hilversum een negatieve associatie oproepen en daarom ongeschikt geacht zijn als
naamgevers van een bruggetje?
De naam Sixbrug is niet afgevallen vanwege een link naar het koloniale verleden van ons land. Tevens is
er geen sprake van een negatieve associatie bij de naam Six. Dit is geen overweging geweest bij de
vernoeming van de brug.
De gemeente betreurt het dat er onbedoeld door haar uitspraken een verkeerde indruk is gewekt en
biedt hiervoor haar excuses aan.
Bij de jurering van namen voor deze brug is onder andere aan de orde gekomen dat de keuze voor
persoons- en familienamen in het algemeen, een risico met zich meebrengt. Doordat een naam een
bepaalde connotatie kan hebben die niet altijd van te voren bekend is. Een associatie met de koloniale
tijd of VOC tijd is slechts als voorbeeld gegeven gezien de maatschappelijke discussie over dit onderwerp.
Er was geen sprake van een specifieke associatie van de familienaam Six met de koloniale of VOC tijd.
Alle inzendingen voor namen zijn afgewogen. Er was een voorkeur voor de naam die refereert aan het
nabijgelegen landgoed Bantam.
2. Is deze motivatie voortgekomen uit gedegen onderzoek?
Nee, er is geen onderzoek uitgevoerd omdat er een voorkeur was voor een andere naam.

3. Is er sprake van een bepaalde ideologie in beleid die hier gevolgd wordt?
Nee, daar is geen sprake van.
4. Is het college bereid publiekelijk excuses aan te bieden aan de familie Six van Hillegom voor de
uitspraken die zijn gedaan namens de gemeente, waarbij er officieel is aangegeven dat de
familienaam Six bij de gemeente Hilversum een negatieve associatie oproept?
Het college biedt hierbij haar excuses aan voor het feit dat door de uitspraken van de gemeente
onbedoeld de indruk gewekt is dat de naam Six van Hillegom een negatieve associatie zou oproepen bij
gemeente Hilversum.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,
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