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1968   2012 

D. Rein Broman,  geboren ca. 1948 te Nieuw-Guinea , wonende Wijk bij 

Duurstede.  

Ca. 1965 toegetreden tot het Korps Mariniers 

8-11-1968 gehuwd, was toen als korporaal der mariniers net een maand 

actief met de Eerste Militaire Vorming (EMV) van de mariniersklas 155  op de 

Van Ghentkazerne te Rotterdam. 

 

 

 

Bron: www.rd.nl 

Buitenland 26 april 1999 

Een vergeten, volledig losgeslagen plek 

BAJRAM CURRI – Een vergeten, volledig losgeslagen plek. Op de OVSE na durft geen 

http://www.rd.nl/


enkele internationale organisatie zich nog in Bajram Curri te laten zien. In de noordelijk 

gelegen Albanese plaats is de discipline volledig weg, de maffia de duidelijk zichtbare baas en 

het lokale gezag veranderd in een loslopend zooitje corrupte ambtenaren zonder zeggenschap. 

Rein Broman zag het haveloze dorp met 6000 inwoners tegen de grens van Kosovo de 

afgelopen maanden wegglijden in een poel van verderf. Zijn vertrek nadert, maar het afscheid 

valt hem ondanks de wantoestanden zwaar. 

Op 1 mei zit de taak van de eigenlijk al gepensioneerde kapitein der mariniers erop. Dan 

loopt zijn contract als waarnemer van de Europese veiligheidsorganisatie OVSE af. „Het is 

een broeinest van criminaliteit”, zucht hij, als de Chinook van de Nederlandse luchtmacht 

hem wegplukt uit het dorp voor een briefing in het Nederlandse kamp in Durres. De inwoners 

lopen uit. Militairen bewaken de helikopter. Een dag eerder, als de Nederlanders 

hulpgoederen afleveren en een zwangere vrouw inladen, worden de blikken sardientjes onder 

een collega van Broman vandaan getrokken. „Door kleine meisjes van nog geen vijf jaar 

oud”, zegt de Nederlandse waarnemer. 

„Het is niet voor niets dat niemand hier meer durft te komen. Alles wordt gestolen. Carjacking 

is hier het meest geliefde tijdverdrijf. De OVSE is sinds mijn komst eind november al vier 

terreinwagens verloren. De laatste werd ons vorige week afgenomen.” 

Criminelen 

Bajram Curri is via de weg moeilijk te bereiken. Met de helikopter is het uit Durres tussen de 

mistige bergflanken door zo'n 2 uur. Met de auto uit Tirana ongeveer 8. Maar bijna niemand 

neemt nog het risico zich door de bergen te verplaatsen. Het aantal berovingen –met of zonder 

fysiek geweld– is de laatste tijd sterk toegenomen. De mensen die daarvoor verantwoordelijk 

zijn staan aan de rand van het helikopterveld te kijken naar het Nederlandse tafereel. 

Broram kent ze allemaal, de criminelen. „Mijn collega die hier verantwoordelijk was voor de 

financiën kreeg een pistool tegen het hoofd en werd beroofd. De gangster kwam ik later tegen 

in het café. Daar ga je dan weer amicaal mee om. Dat kan niet anders; je moet hier verder.” 

Bajram Curri ligt op een kilometer of 8 van de Kosovaarse grens. Daarachter liggen nu twee 

pelotons Servische militairen met afweergeschut en schuilt ergens ook de UCK. De Chinook 

van de luchtmacht kreeg tijdens de weekwisseling het verzoek zeven gewonde UCK-strijders 

mee te nemen. Dat verzoek werd afgewezen. „Dat kunnen we niet maken”, zegt een 

woordvoerder. 

Broman moest maandenlang het grote, ondoorgrondelijke gebied observeren. Dat ging 

moeilijk de laatste weken. „Het was eigenlijk onmogelijk. Het gevaar werd steeds groter. 

Maar de Serven zijn niet de enige vijand. Er zijn er twee. De criminelen zijn vaak een groter 

probleem. Ze roven echt alles.” 

De Nederlandse waarnemer verbleef ruim 5 maanden in het dorp, waar 2300 

vluchtelingen terecht zijn gekomen. Ondergebracht bij gezinnen ter plaatse en in twee zwaar 

verwaarloosde gebouwen. Voedsel wordt slechts in twee magazijnen opgeslagen. Meer heeft 

geen zin. Dat wordt sowieso gestolen. 

Door het geweld trokken steeds meer vluchtelingenorganisaties weg, werd de hulp steeds 

minder. De OVSE-ploeg van zeven man bleef als enige. Ongewapend. Af en toe komt er nog 



een Zwitsers vliegtuig van de UNHCR. „Niemand durft hier meer te komen. Gezag is er niet. 

Een klein deel onderdrukt hier de bevolking. Het is een vergeten plek. Wie hier als 

vluchteling komt, moet er zeker niet te lang zitten. Maar hulp blijft uit.” 

Geen discipline 

Een oplossing voor het gebied ziet Broman ook niet een-twee-drie. Massale militaire 

inmenging? „Moeilijk te zeggen. De politie moet in elk geval helemaal weg, compleet 

vervangen worden. Er moeten geschoolde mensen komen. Er heerst hier geen enkele 

discipline.” 

Opgelucht dat hij weg kan, is Broman niet. „Je raakt betrokken bij zo'n gebied, bij de 

mensen.” Maar anderzijds is hij er ook niet rouwig om. Hij was al gepensioneerd. Tot het 

verzoek kwam of de 53-jarige militair nog een VN-missie wilde doen. Het werd Bajram 

Curri voor de OVSE. Een criminele puinhoop. „Zelf ben ik niet één keer bedreigd, maar 's 

avonds moest je je ook niet alleen op straat vertonen. De bandieten trekken zich nergens iets 

van aan. Ook al kennen ze je.” 

 

 

 

Bron: de vakbond voor defensiepersoneel vbm|nov+bbTv  

Trivizier 

jaargang 66 nummer 6/7 juni/juli 2012 

Onderstaande leden ontvingen in 2012 een insigne wegens 50 jaar trouw lidmaatschap. Hen 

werd - op eigen verzoek - het insigne toegezonden op huisadres. Namens het algemeen 

bestuur dank voor uw steun aan de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV! 

KAPMARNS b.d. D.R. Broman. 

 

Bron: http://www.ditiswijk.nl 

Marien Stoel 

  

Geschreven: 08 november 2018 

 

Gouden paar Broman de Bruyn 
 

Wijk bij Duurstede, 8 november 2018. In het voormalig Nederlands Nieuw Guinea leerden 

Jenny (6 jaar) en Rein (8 jaar) elkaar kennen. Een tweede ontmoeting vond in 1964 in 

Vlaardingen plaats toen Rein bij de familie van Jenny op bezoek kwam. 

Verkering 

http://www.ditiswijk.nl/
http://www.ditiswijk.nl/nieuws/familieberichten/1936-gouden-paar-broman-de-bruyn


Bij een tweede bezoek in 1966 was drie maal scheepsrecht. Enkele weken na deze ontmoeting 

kregen de twee verkering. De als marinier werkzaam zijnde Rein kreeg kort voor de 

zomervakantie te horen dat hij voor 18 maanden naar Aruba werd uitgezonden. Het stel 

besloot daarom zich in augustus van dat jaar te verloven. Het contact met thuis bestond in die 

tijd uit brieven schrijven en maandelijks een gesprek via een slechte telefoonverbinding van 

vijf minuten. 

Getrouwd 

In maart 1968 kwam Rein naar huis en op 8 november trouwde het stel. Door perikelen bij de 

woningtoewijzing die niet goed verliepen ging het stel eerst inwonen bij de ouders van Rein. 

In het jaar erop werd in de verkregen woning in Rotterdam de eerste zoon geboren. 

Vervolgens werd het huwelijk door het werk van Rein een aaneenschakeling van 

verhuizingen. In Driebergen werd de tweede zoon geboren. De opvoeding van de kinderen 

kwam bijna alleen op de schouder van Jenny neer. Dit ontlokte de oudste zoon wel eens de 

uitspraak wanneer opvoeding ter sprake komt: “Zeg maar niks pa je was nooit thuis je kwam 

alleen maar even logeren”. Na verhuizingen, waarbij Jenny steeds de spin in het web was, 

naar Engeland en diverse keren Curaçao streek het paar na de pensionering van Rein in 1998 

definitief in Wijk neer. 

 

 

Hobby en zorg 

Samen draait het stel de hand niet om voor een klus bij familie wanneer dit nodig is. Zorg 

voor de ouders is er ook steeds geweest. Zo werd er voor de moeder van Rein twee wekelijks 

gezorgd en is dezelfde zorg er nu voor de vader van Jenny. Jenny haalt veel plezier uit het 

sporten wat zij elke week twee keer doet. Ook de koffieochtenden met vriendinnen vindt zij 

erg fijn. Rein wandelt veel en loopt nog jaarlijks de vierdaagse. Verder is hij penningmeester 

van een identiteitsgroep van oud collega's. 

Felicitaties 

Burgemeester Poppens kwam traditiegetrouw het Gouden Bruidspaar feliciteren namens het 

gemeentebestuur. Als cadeau ontvingen Jenny en Rein een gewaarmerkte kopie uit 

Vlaardingen van hun trouwakte. 

 

Bron: wijksnieuws.nl 

Bruidspaar Broman - De Bruyn 

15-11-2018, 11:14 | Van de redactie 
WIJK BIJ DUURSTEDE Rein en Jenny Broman vierden op donderdag 8 november 
hun 50-jarig huwelijk. Burgemeester Tjapko Poppens kwam het paar bezoeken en 



bracht voor hen het 'boterbriefje' mee, een gewaarmerkte kopie van de originele 
trouwakte. 

Ali van Vemde 

Jenny de Bruyn leerde Rein Broman kennen op 6-jarige leeftijd. Rein was toen 8 jaar. 
Dit gebeurde in voormalig Nederlands Nieuw Guinea. Jaren later, in 1964, kwamen 
ze elkaar weer tegen toen Rein in Vlaardingen bij hen thuis op bezoek was. Dit 
omdat hun beide ouders bevriend waren. Twee jaar later kwam hij weer en enkele 
weken later kregen ze verkering. Omdat Rein voor de zomervakantie hoorde dat hij 
voor zijn werk als marinier in september voor 18 maanden naar Aruba moest, 
verloofden ze zich in augustus. De contacten met het thuisfront waren toen heel 
anders dan nu; brieven schrijven en één telefoongesprek van 5 minuten. Na zijn 
terugkeer in 1968 trouwden ze op 8 november. Eerst trokken ze in bij zijn ouders, 
een jaar later kregen ze een huis toegewezen in Rotterdam. In dat jaar (1969) 
werden ze ook de trotse ouders van hun zoon. Ondanks zijn plaatsing in Rotterdam 
had het paar een weekendhuwelijk. Na Rotterdam volgde een verhuizing naar 
Driebergen waar ze in 1976 opnieuw een zoon kregen. 

HET THUISFRONT  

Al snel daarna vertrok Rein naar Curaçao en de opvoeding van de twee zoons kwam 
dan ook vooral op Jenny neer. Dat was niet altijd even makkelijk, maar Jenny was 
gewend om alles zelf te moeten regelen. Rein is trots op de manier waarop ze dit 
heeft gedaan. "Vervelende situaties gebeurden meestal wanneer ik weg was. Zo 
gebeurde het dat bij het bijvullen van de verwarmingsketel door een buurman onze 
zoon 2e graad verbranding opliep. En dat de jongste zoon na een sportles niet meer 
kon lopen. Tot aan mijn functioneel ontslag heeft Jenny min of meer alles gedaan en 
geregeld. Wanneer ik het tegen mijn zoon toevallig over opvoeden heb, dan zegt 
deze meteen: "Zeg maar niks Pa, je was nooit thuis en je kwam alleen maar even 
logeren." 

ZORG  

Na een verblijf in Engeland woonde het paar twee jaar in Wijk bij Duurstede. Er 
volgden nog diverse verhuizingen en twee uitzendingen naar Curacao. Na zijn 
functioneel ontslag in 1998 vestigden ze zich definitief in Wijk bij Duurstede. Vaak 
wordt hen gevraagd om te komen klussen en dat doen ze samen met heel veel 
plezier. Maar ook was er de zorg voor zijn moeder en na haar overlijden in 2011 nog 
steeds de zorg voor Jenny's vader. 

ACTIEF  

Tot en met 2016 werkte Rein mee aan de organisatie van activiteiten voor de 
veteranen in de gemeente. Jenny sport twee keer in de week en geniet van de 
koffieochtenden met één van haar vriendinnen en de vriendinnendagen. Rein houdt 
van wandelen en doet nog steeds enthousiast mee aan de vierdaagse. Hun oudste 
zoon woont in de buurt en heeft twee dochters, de jongste is ook getrouwd en heeft 
twee dochters, maar woont op Curacao. Zoveel mogelijk gaan er er naar toe. 


