
HERDENKING TED CORNELIS BRAAKMAN 

 

Ik verzoek u te gaan staan� 

 

Op � december jl� is op ���jarige leeftijd overleden de heer Braakman�  

 

Ted Braakman was lid van deze Kamer voor de VVD�fractie van �$ juni %&'� tot %% juni 

%&&%� Hij was een wiskundige) die zich ontwikkelde tot een leidende autoriteit bij het 

verzekeringswezen� Bij de verzekeringsmaatschappij *Nationale�Nederlanden* kwam hij 

binnen als directeur in %&,'� Na drie jaar werd hij voorzitter van de directie� Wederom na drie 

jaar werd hij lid van de Raad van Bestuur� Na een %/�jarig lidmaatschap mocht hij zich 

voorzitter noemen van diezelfde Raad van Bestuur van *Nationale�Nederlanden*� Hij 

bekleedde dit voorzitterschap toen hij deze Kamer binnentrad� Halverwege zijn Kamerperiode 

verrijkte hij de Europese Optiebeurs te Amsterdam als lid van het bestuur�  

Hij combineerde dit alles met vele functies in de financiële wereld in en namens 

werkgeversorganisaties� Wegens zijn verdiensten voor het Belgische bedrijfsleven werd hij 

benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II� Daarnaast is hij onderscheiden als 

Officier in de Orde van Oranje�Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw� 
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Gedurende zijn lidmaatschap van deze Kamer heeft hij geopereerd met kennis van zaken en 

heeft hij als lid van de commissies Financiën) Economische Zaken en Hoger Onderwijs het 

woord gevoerd� Dat hij zijn Kamerlidmaatschap en onze Kamer gedurende zijn vier�jarige 

periode heeft gewaardeerd) moge blijken uit het feit dat hij zes jaar na het verlaten van de 

senaat lid werd van de adviescommissie kandidaatstelling VVD Eerste Kamer� Díe 

betrokkenheid van deze innemende en wijze man is kenmerkend� In veel 

overlijdensadvertenties is dan ook gewag gemaakt van zijn blijvende betrokkenheid na een 

formeel vertrek9 van de Bank Nederlandse Gemeenten waar hij voorzitter is geweest van de 

Raad van Commissarissen tot de Raad van Toezicht van het Leids Universitair Medisch 

Centrum waarvan hij eveneens het voorzitterschap heeft bekleed� 

 

De Eerste Kamer zal zich Ted Braakman herinneren als een bekwaam en gewaardeerd lid 

dat zich met grote deskundigheid inzette voor de werkzaamheden die hier worden verricht� 

Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn vrouw) kinderen en kleinkinderen� Mogen 

de goede herinneringen aan onze oud�collega hen de kracht schenken dit grote persoonlijke 

verlies te dragen�  

 

Ik verzoek u een ogenblik stilte in acht te nemen� 
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