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Plaquette in Geniemuseum in Vught

Vandaag wordt in het Geniemuse-
um in Vught een plaquette ont-
huld ter nagedachtenis aan Mar-
tijn Rosier, de militair uit Sint
Annaparochie die op 26 augustus
2007 omkwam in Afghanistan.
De ouders van Martijn, Rendert
Rosier uit Westhoek en Marijn de
Jong uit Leeuwarden, zijn daarbij
aanwezig. Martijn was dertig jaar
toen hij sneuvelde in Uruzgan
tijdens een zoektocht naar berm-
bommen. Hij was destijds de
tiende militair die omkwam tij-
dens de missie van Defensie in
Afghanistan.

Plaquette in Geniemuseum

Zijn compagnie plaatste na zijn
overlijden een geniebrug, een
zogenaamde baileybrug, ter nage-
dachtenis op het oefenterrein bij
Budel. Het werd de Sgt. Martijn
Rosierbrug. Sinds de Koninklijke
Militaire School het terrein niet
meer gebruikt, raakte de brug in
verval. Dat was Rendert Rosier
een doorn in het oog. Aanvanke-
lijk zou een deel van de brug
verplaatst worden naar het muse-
um, maar ruimtegebrek stond dat
plan in de weg. De plaquette van
de brug heeft er wel een mooi
plaatsje gekregen.

Geniemuseum in Vught

De moeder van Martijn vond een gedicht
dat haar gevoelens omschrijft. Ze las het
voor op een van de dodenherdenkingen op
4 mei wanneer in Sint Annaparochie ook
altijd wordt stilgestaan bij de dood van
haar zoon.

Trots en dapper
als een ridder ging je
op vredesmissie zo ver weg.
Je kwam nooit meer,
nooit meer terug!
In elke glimlach zie ik je terug.
In elke traan zie ik je weggaan.
Niet vergeten! Nooit vergeten!
In mijn en ieder hart.
Vandaag denk ik aan jou.
Net als gister vandaag was
en morgen morgen wordt.
Je bent nooit weg geweest.
Altijd hier! Altijd vrij!

Trots en dapperTrots en dapper

N ooit meer klaverjassen, nooit
meer rijst met rodebessensap,
nooit meer vissticks en nooit

meer bepaalde films. Marijn, die in 1996
scheidde van haar man Rendert, heeft een
aantal dingen uit haar leven gebannen.
Activiteiten die onlosmakelijk met haar
zoon Martijn verbonden waren. ,,Jo binne
amputearre’’, omschrijft Rendert het. ,,It is
in gat yn jo hert’’, voelen ze beide.

Martijn is de tweede van vier jongens in
het gezin Rosier in Sint Annaparochie.
Boven hem Jan-Sietze, onder hem Brent en
Allard. Martijn wilde altijd ,,soldaatje spe-
len’’. ,,Mar ik kocht gjin gewearen. Dy mak-
ke hy dan sels. Alles wie it leger’’, herinnert
Marijn zich. Op een dag kwam hij thuis,
haalt Rendert terug. ,,Ik gean it leger yn,
moandei moat ik begjinne.’’ Martijn had
zonder zijn ouders in te lichten alles al
geregeld.

De missie naar Uruzgan in Afghanistan
was voor Martijn de vierde. Twee keer Bos-
nië en één keer Afghanistan gingen eraan
vooraf. De militair keek er altijd naar uit. ,,It
is myn wurk. Kin ik einliks ris echt wat
dwaan yn stee fan allinnich mar oefenje.’’
Toen hij van zijn eerste missie ging uitbla-

Tien jaar geleden
stond de wereld
van Rendert Rosier
en Marijn de Jong
stil toen hun der-
tigjarige zoon Mar-
tijn Rosier uit Sint
Annaparochie om-
kwam tijdens de
missie van Defen-
sie in Afghanistan.
Tot de dag van van-
daag veranderde
het hun leven.

zen in Engeland bij zijn favoriete oom Mac,
die getrouwd is met de zus van Rendert,
ontmoette hij Claire. Zij had al een dochter-
tje, Kelsey, dat direct het hart van Martijn
stal. Zoals hij later ook intense liefde toon-
de voor zijn andere kinderen. Martijn no-
digde Claire en Kelsey uit voor vakantie in
Nederland. De twee gingen niet meer terug.
In 2006 trouwde Martijn met Claire.

Zijn laatste missie naar Afghanistan viel
hem moeilijker, weten zijn ouders. Omdat
Claire zwanger was. ,,En hy wie no ek
groepskommandant; hie tolve jonges ûnder
him. Uteinlik hat hy dêr mar fiif wiken
sitten.’’ Een bermbom (IED) werd hem fa-
taal.

Pas afgelopen kerst kregen Rendert en
Marijn de volledige toedracht te horen. Dat
de militairen onderweg al eerder op een
bermbom stuitten die afging, maar de YPR
(pantserrupsvoertuig) kon wel verder rij-
den. Tot ze bij de heuvel kwamen die Hon-
dekop genoemd wordt en Martijn het niet
vertrouwde. Als groepscommandant vond
hij dat hij aan de andere kant eerst pools-
hoogte moest nemen. Daar kon zijn com-
pagnie hem niet zien, maar een Afghaanse
legerpost wel. Hij riep dat hij wat gevonden
had. ,,De Afghaanse kommandant hie fanút
syn post warskôge kind, mar hat dat net
dien.’’ De commandant zou omgekocht zijn
voor 20.000 dollar. Een schamper lachje
ontschiet Rendert.

De Quick Reaction Force kon na de explo-
sie niet bij Martijn in de buurt komen. Ze
stonden wel zo dichtbij mogelijk op wacht,
terwijl een Apache helikopter boven hen
zweefde als ondersteuning. ,,Om foar te
kommen dat de Taliban him meinimme
soenen.’’

FAMILIE
De ouders weten nog dat ze gebeld werden:
de een vlak voor middernacht, de ander
erna. ,,Brent (destijds ook militair, red.) wie
by my thús yn Ljouwert’’, vertelt Marijn.
,,Hy moast al lang wer werom nei de kazer-
ne, mar hy bleau mar sitten. Doe gong de
tillefoan en belle Claire. Dan witst eins al
dat it mis is, hoewol’t ik ûnderweis noch
hope dat hy allinnich ferwûne wêze soe.’’

Rendert herinnert zich dat hij familie
moest bellen omdat ’s ochtends vroeg via
de televisie een officiële mededeling zou
komen. Ook de school moest ingelicht
worden. ,,Jo komme yn in rollercoaster
telâne.’’

Brent zou in december naar Afghanistan.
Dan zou Martijn weer terugkeren. Ze zou-
den elkaar aflossen. Hij zou zijn spullen
achterlaten voor zijn broer. Mocht het mis-
gaan, dan zouden ze elkaar ophalen, had-
den de broers afgesproken toen Brent Mar-
>>

FAMILIE

ACHTERGROND
24

RGROND| F O T O C A T R I N U S V A N D E R V E E N

Marijn de Jong en
Rendert Rosier met een
foto van hun overleden

zoon Martijn. Ze zitten op
het bankje dat Martijn in

Afghanistan heeft ge-
maakt van sloopmateriaal.

Rendert heeft het als
verwerkingsproject gron-
dig opgeknapt: ,,It wie in

ear om te dwaan.’’


