
Conny Braams: van hockeymeisje tot Topvrouw van Nederland 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de RSG/het Hoeksch Lyceum interviewt Carla 

Beverwijk-Dijkman oud-leerlingen met een mooi verhaal. 

Voor Conny Braams (RSG 1977-1983), nu algemeen directeur Unilever Benelux, was de RSG een 

gezellige streekschool waar clubjes leerlingen rustig naast elkaar bestonden: ‘Ik was een hockey-

meisje met een lange blauwe jas en een college-shawl. IJverig en enthousiast maar zeker niet op de 

voorgrond. Dat heeft zich pas later in mijn leven wat meer ontwikkeld.’ Zo werd Braams in 2009 

uitgeroepen tot Topvrouw van Nederland. Zij was toen directeur marketing van Unilever in Spanje. 

Bij dit bedrijf startte ze in 1990 na haar studie Beleid Management Gezondheidszorg en Master of 

Business Administration. 

Voor Braams was de RSG een gezellige streekschool waar clubjes leerlingen rustig naast elkaar 

bestonden: ‘Ik was een hockey-meisje met een lange blauwe jas en een college-shawl, ijverig en 

enthousiast maar zeker niet op de voorgrond. Pas later in mijn leven heeft dat zich wat meer 

ontwikkeld.’ Met veel plezier denkt Braams terug aan de leraren, haar vriendinnen en de 

schoolreisjes. ‘In de tweede gingen we op de werkweek naar De Steeg onder leiding van dhr. Tjalma; 

het was spannend om voor het eerst een week zonder je ouders weg te zijn. Het hoogtepunt vond ik 

de reis naar Rome met dhr. Van der Laan, maar een cultuurschok was de reis naar Moskou met 

geschiedenisdocent dhr. Perneel. In die tijd was ik alleen in West-Europa op vakantie geweest en 

doordat het IJzeren gordijn nog bestond werd de hele reis volledig gecontroleerd door de Russische 

overheid. Russen vroegen stiekem of je spijkerbroek te koop was en we reden met de bus eindeloos 

door grijze wijken terwijl er veel pracht en praal was bij overheidsgebouwen. Wat een ervaring op 

mijn 15e.’ 

Strenge, lieve en leuke leraren 

Van de leraren herinnert Braams zich vooral de leraar Duits dhr. Kooman nog heel goed. ‘Geel 

overhemd tot boven dichtgeknoopt, en zo streng dat we echt bang van hem waren. Voordeel is wel 

dat ik nu nog steeds de rijtjes met derde en vierde Duitse naamvallen zo opdreun. Ook dhr. 

Osseweijer van Frans was streng en rechtvaardig en wat heb ik van zijn veeleisende lessen een 

voordeel gehad bij het leren van Spaans. Een lieve leraar was dhr. Nooteboom van Aardrijkskunde 

die oprecht geïnteresseerd in je was. Hij adviseerde mij meerdere malen om Geneeskunde te gaan 

studeren, ik heb wel een beetje geluisterd met mijn uiteindelijke keuze voor Beleid & Management 

Gezondheidszorg in Rotterdam. En dan had je ook nog dhr. Van Zelm van Scheikunde die eigenlijk 

gewoon een van ons was, in de klas en op feestjes. Bij de conciërge dhr. Derksen kon je altijd voor 

een kop koffie terecht.’ 

Verdriet om medeleerlingen 

Het overlijden in de eerste klas (klas 1G) van medeleerling Arie die op weg naar huis van school met 

zijn fiets geschept werd door een vrachtwagen, heeft grote impact gehad op Braams ‘Ik weet nog dat 

we met de hele klas op zijn begrafenis waren en dat ik nog weken nachtmerries heb gehad. Hetzelfde 

gebeurde toen na een ziekbed Jan de Vrij overleed, maar dat was nog dichterbij. Hij was de lieve 

broer van Ineke, een van mijn beste vriendinnetjes. Dus naast alle leuke herinneringen was dit ook 

onderdeel van volwassen worden op de RSG. 

Studie en werk 

Na de RSG is Braams in Rotterdam Beleid Management en Gezondheidszorg gaan studeren en daarna 

nog twee jaar Master of Business Administration. ‘Ik heb een heerlijke studententijd gehad: met 



vriendinnen op kamers, lid worden van een studentenvereniging, studeren in het buitenland (USA en 

Italië). Het totale studentenleven heeft me opener, avontuurlijker en ook gebalanceerder gemaakt. 

Na drie maanden met vriendinnen door Azië getrokken te hebben, ben ik eind 1990 bij Unilever als 

marketing trainee gestart. En inmiddels werk ik er al bijna 28 jaar. Het is een leuk bedrijf met 

uitdagende banen en vooral mooie waarden. Na 13 jaar in Nederland op verschillende plekken te 

hebben gewerkt, ben ik Marketing Directeur van Unilever in Spanje geworden. We vertrokken als 

gezin – met mijn man en 2 dochtertjes van 5 en 7 jaar – van Rotterdam naar Sitges (net onder 

Barcelona) en hebben daar 4,5 jaar de tijd van ons leven gehad: Spaans leren, van het Spaanse leven 

genieten, tapas eten en net zo belangrijk in een interessante grote markt met een in een leuk divers 

Spaans team werken met een echt andere cultuur. Ik heb nog steeds veel contact met mijn collega’s 

van die tijd en ook de nieuwe vrienden die we daar hebben gemaakt.’ 

Wonen en werken in het buitenland 

In 2009 werd Braams verkozen tot Topvrouw van Nederland terwijl ze in Spanje werkte. Een leuke 

opsteker die veel pers met zich mee bracht. Na 4,5 jaar beviel het leven in het buitenland zo goed dat 

ze samen met haar gezin besloot nog een avontuur in het buitenland aan te gaan en naar Singapore 

te vertrekken. Daar werd ze verantwoordelijk voor de Unilever-bedrijven in 24 landen in Azië, Afrika 

en het Midden- Oosten. Braams vertelt hierover: ‘De meisjes gingen naar de Internationale school en 

spraken inmiddels accentloos Spaans en Engels. Leven en werken in Singapore is een prachtig 

avontuur; een dynamische samensmelting van vele culturen, het land wordt gerund als een strak 

geleid bedrijf door de overheid, de stad verandert iedere dag en is een echte hub voor veel expats. Ik 

heb nog nooit zoveel gereisd in mijn leven, van Zuid-Afrika tot Pakistan, van Saudi-Arabië tot China, 

Nieuw-Zeeland tot Nederland. Werken met zoveel verschillende culturen was een prachtige 

uitdaging waar ik heel veel van geleerd heb. Het beviel ons alle vier zo goed dat we uiteindelijk 5,5 

jaar zijn gebleven.’  En nu zijn ze sinds zomer 2016 weer terug in Nederland en is Braams algemeen 

directeur van Unilever Benelux. Unilever Benelux brengt 50 merken in voeding, dranken, 

wasmiddelen en persoonlijke verzorging op de markt zoals Lipton Ice Tea, Ben&Jerry’s, Magnum, 

Unox, Calvé, Robijn, Dove, Axe en Andrélon. ‘We werken hier met 3500 mensen in Nederland aan’, 

legt Braams uit. ‘Wonen, werken, leven in het buitenland zie ik als een prachtig cadeau wat ons leven 

echt heeft verrijkt door de vele avonturen die je met elkaar thuis en op het werk beleeft’, benadrukt 

ze tot slot. 

 


