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UITSLAG ENQUETE 

De respons op de enquête over de naamgeving van onze Vereniging heeft ons positief verrast: liefst 

430 leden hebben zich uitgesproken over dit voorstel van het bestuur: 20 leden hebben per post of 

e-mail gestemd, de overige leden hebben gebruik gemaakt van de online enquête. 

We zijn u ontzettend dankbaar dat u met zovelen hebt gereageerd, maar vooral ook dat 394 leden 

hebben voorgestemd (meer dan 90%). Er zijn 4 blanco stemmen en 32 stemmen tegen het voorstel. 

Om een belangrijke wijziging van de Statuten rechtsgeldig mogelijk te maken is een minimale 

opkomst van 2/3 van het aantal leden vereist – dat betekent dat er ca 25 stemmen te kort zijn om de 

wijziging meteen door te voeren.  Daarom komt het voorstel terug op de Algemene Leden 

Vergadering van 17 maart 2021: dan is een meerderheid van de aanwezige leden voldoende om de 

naamswijziging definitief in te voeren.  

OVER OEGSTGEEST 

U heeft inmiddels het novembernummer van Over Oegstgeest in de brievenbus 

gekregen: het is weer een prachtig nummer geworden met een gevarieerde inhoud. 

We danken de redactie op deze plaats voor hun inzet en creativiteit!  

Mocht u ons mooie blad niet hebben ontvangen, wilt u dan een mailtje sturen met uw 

naam/adres naar secretaris@oudoegstgeest.nl. Dan zorgen wij ervoor dat u het 

nummer alsnog in de bus krijgt 

SPOREN VAN SIX IN LISSE 

Onze “zustervereniging” in Lisse heeft deze week een nieuw boek gepresenteerd over de 

familie Six. De Nederlandse familie Six behoorde eeuwenlang tot de elite van de 

maatschappij. Over de verschillende generaties Jan Six is veel geschreven. Over de 3 

generaties Pieter Six was tot nu toe weinig bekend. Wie waren zij en welke sporen 

hebben zij achtergelaten in Lisse? Ze maakten deel uit van de vroedschap van 

Amsterdam, werden advocaat, burgemeester en bewindhebber van de VOC. Dankzij 

erfenissen zat Pieter Six I goed in de slappe was. Hij bleek in 1674 rijker te zijn dan zijn 

broer Jan. De generaties Pieter Six hadden vanaf 1640 een hofstede met landerijen in 

Lisse. Dat verrijkten zij in 1662 met de aankoop van het Keukenduin. Ze groeven het duin 

af, het zand werd met duizenden schepen afgevoerd door de zandsloot. Pieter Six II was een fervent 

kunstverzamelaar. In de hofstede in Lisse hingen veel schilderijen waaronder het bekende portret 

van Jan Six I door Rembrandt in 1654.  
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