
Van Bea Braam (geb. 27-7 
I 91 5 te Naarden, V ~ ~ S C , .  7 1 -j a a e  Bussumse 
nen i n  h e t  Contactblad 
J r g  1 n r  3 reeds één Gooi- en 
prozabijdrage en 2 ge- 
d ich ten .  verschijnt met Eemlander 27-9-86 

Ook Gooise verhalen nam 
bijdragen van haar op. 

Willern Brandt p l a a t s t e  
i n d e r t i j d  a l  gedichten 
van haar i n  'z i jn '  Bus- 
sumsche Courant .. 
Op 27 september jl. ver- 
scheen een d ich tbunde l -  
t j e  (da t  i n  zeer beperk- 
t e  oplage i n  1984 voor 
i n t i m i  verschenen was). 

B l a d v u l l i n g  : 

gedichtenbundel 
(Van onze medewerkster Braam met het schrijven van ge- 

Tamira Scheerder) dichten. Daarnaast werd er druk 
BUSSUM - ,,AIS kind 1- al over en weer gecorrespondeerd met 

drie boeken per week. Boeken zijn mensen die zich bezig hielden met 
altijd mijn grootste vrienden ge. literatuur. Haar gedichten Zijn nooit 
weest", aldus Bes Br-. Deze eerder in bundel uitgegeven. Wel 
week verscheen van de 71-jaige we~den er in de verzameling Gooise 
Bussumse de gedichtenbundel Verhalen, die in het najaar ver- 
'Een handvol bloemen'. Een auto- scheen, twee bijdragen van haar op- 
biografische bundel waarin onder- genomen. 
meer de oorlog ter sprake komt. Mevrouw Braam: ,,Ik houd er niet 

Rond lQ40 beg0n mevrouw van om met mijn werk te leuren. Ik 
schrijf puur voor mezelf. Toevallig 

l 
werd ik door de uitgever benaderd. 
Ik vind het leuk dat er aandacht aan 
wordt besteed maar ik zou er zelf 
nooit opkomen". 

VLIET, CORNELIS DIRK VAN 
Geb. te Amsterdam, 15 November 1875. Gehuwd 

met Maria Christina van der Shatte Olivier, 
29 Mei 1902. 

Bezocht de H. B. S. te Amsterdam. Behaalde het 
diploma Boekhouden en verkreeg in 1894 de acte 
M. O. K X11 en q. In  1901 vdlgde de bevordering 
tot Candidaat-Notaria. 

Was Directeur van de Koffie-Cultuur-Maatschap 
pijen Troeneng (Plantage op de Kloet te Kediri). 
Tangkil en Smeroe (Plantage op de Smbroe te 
Malang). 

Is thans Directeur van de Hollandsche Hypo- 
theekbank te Amsterdam, Adviseur van De Am- 
sterdamsche Spaarkas aldaar, Commissaris van de 
Nationale Maatschappij van handel in onroerende 
goederen, Commissaris van de Maatschappij ,,De 
Amstel" tot esploitatie van onroerende goederen. 
Commissaris van de 'Naamlooze Vemnootschap 
,,Hollandsch Grondbezit", Commissaris van de 
&faatschappij ,,Eendrachtw tot esploitatie van on- 
roerende goederen" en Gedelegeerd Commissaris 
van de Levensverzekeringmaatschappij, opgericht 
in IS63 door het N. O. G. te Amsterdam. voorts 
Voorzitter van het Bestuur der Vereeniging van 
Directeuren vanHypotheekbanken te 's-Gravenhage. 

Schreef o. m. diverse bijdragen, opgenomen on- 
der het mengelwerk van de Jaarboekjes. uitgege 
ven door de Vereeniging van Directeuren van 
Hypotheekbanken; 

Adres: Villa ,,Eikenhorstw. Statenlaan. Bussum- 

~ a r c Ü s  van der Heide is de uitge- 
ver van de gedichtenbundel. Hij 
leerde Bea Braam kennen via de 
Historische Kring Bussum. Van der 
Heide: ,,De gedichtenbundel is in 
een oplage van 70 verschenen en 
niet bedoeld voor de handel. Ik ver- 
wacht ook niet dat er een herdruk 
zal komen. We hebben her en der in 
Bussum wat boekjes verspreid. Ze 

, liggen onder andere in de boekhan- 
dels ter inzage. Ze kunnen daar 
worden besteld of bij de auteur zelf 
voor de prijs van zes gulden". 

Bea Braam woont aan de Nieuwe 
Brink 39. 

C.D. van V l i e t  
i n  Bekende landgenoten I e  Jaargang 1920 ------ 
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Op zijn Bussumse o p s t e l l e n  bouwde Mevrouw 
Bruineman v o o r t  voor Dorp met de Groene Spie- ------------ ----------- 
ghe l  ---- (1966 t .q.v. 1 5 0 j a r i g  ~ussum7 


