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WEDUWE VAN MARTIJN:
‘IK HAD MIJN HANDEN
VOL, MAAR KON NIKS’

ACHTERGR
tijn wegbracht naar Eindhoven voor zijn
vertrek naar Afghanistan. Brent kwam de
afspraak na. Hij kon halsoverkop mee met
een regeringsdelegatie die Afghanistan toch
al zou bezoeken. Zo kon hij zijn broer opha-
len.

Brent ging daarna nooit meer naar Af-
ghanistan. Defensie vond een vervanger
voor hem, omdat het niet verstandig zou
zijn te gaan na zo’n groot verlies. ,,Dat wie
in opluchting foar him. Hy hat it syn tjinst-
maten sels ferteld.’’

Hun derde zoon ging uiteindelijk uit
actieve dienst, werkte nog een tijdje bij de
staf, maar verliet een jaar of vier geleden
Defensie voor de beveiliging. Het was een
proces dat de ouders mede doorstonden,
net als het ineenstorten van hun oudste
zoon twee jaar later; een crisis ontstaan
door het overlijden van Martijn. Slechts
met een zware traumabehandeling wist hij
uit zijn psychische problemen te komen.

De ouders beseften destijds dat het voor
hun verwerking zou helpen als ze Martijn
nog konden zien. Om een bevestiging te
krijgen dat het inderdaad om hun zoon
ging. Grotendeels in verband gewikkeld
troffen ze hem aan. Het is dat ze zijn han-
den nog konden zien. ,,Doe seach ik pas dat
hy deselde tommen hat as ik’’, zegt Marijn.
,,Dêr wie ik sa bliid mei as wat.’’

Voor Rendert en Marijn begonnen daar-
na jaren van opvang van de kleinkinderen
en hulp aan Claire. Het gezin had al een
huis gekocht in Leeuwarden, 200 meter bij
Marijn vandaan. Ondanks de grote klap in
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augustus werd de verhuizing in oktober
toch doorgezet. Claire kwam met haar drie
dochters in Camminghaburen wonen. Ma-
rijn steunde haar waar ze kon tijdens de
zwangerschap en na de geboorte van Tyra.

De vierde dochter was nog maar een jaar
of drie toen ze al aan anderen verkondigde:
,,Mijn papa is een foto.’’ Toch begon de
relatie te bekoelen. Martijns ouders weten
dat eerst aan de taalbarrière, maar het bleek
dieper te liggen. Vaak troffen ze Claire niet
thuis of werd de deur niet voor hen open-
gedaan. ,,Wy sieten allegear op ús eigen
manier yn ús fertriet. Claire siet fansels ek
yn in trauma. Sy woe sjen litte dat se har
rêde koe en woe dêrom alles sels dwaan.’’

CRISISMELDINGCRISISMELDING
Tot Marijn op haar werk bij jeugdhulp hoor-
de dat er een crisismelding was. Het bleek
om haar eigen kleinkinderen te gaan. Die
moesten naar een pleeggezin. Langzamer-
hand druppelde via de kleinkinderen ook
door dat ,,mama terug wilde naar Enge-
land’’. Van Claire hoorden de schoonouders
daar niets over. Tot ze in 2011 van de ene op
de andere dag met haar dochters vertrok.
,,Ien kat wie efterlitten.’’

In de tuin bleef het zwaar verwaarloosde
bankje achter dat Martijn in Afghanistan in
elkaar had gezet uit sloopmateriaal. Het
werd Renderts verwerkingsproject. Een hele
winter besteedde hij aan de restauratie.
Latje voor latje ging in de lak. ,,It wie in ear
om te dwaan.’’

Claire durfde hen waarschijnlijk niet te
vertellen over haar vertrek naar Engeland,
denken de twee. Dat zij inmiddels een nieu-
we relatie heeft, noemen ze ,,begryplik, dat
nimt net ien har kwea ôf’’. Maar de zorgen
om de kleinkinderen blijven. Zo bereikte
hen het verhaal dat Ilana wegens een con-
flict niet meer naar school ging. Het bleek
dat zij op haar Engelse school gepest werd
met haar overleden vader. Uiteindelijk
moesten de pestkoppen de school verlaten.

Met het vertrek verdween ook de urn van
Martijn naar Engeland. Het valt zijn ouders
zwaar dat ze geen plek hebben om hun
zoon te herdenken. Gelukkig is het tuin-
bankje van Martijn er nog. Rendert legt zo
nu en dan bloemen bij het gedenkteken
voor zijn zoon in het gemeentehuis van
Sint Annaparochie. Maar dat gemeentehuis
verliest zijn functie. Het is de vraag wat er
met het gedenkteken gebeurt.

Dat er vandaag een herinneringsplaquet-
te in het Geniemuseum in Vught onthuld
wordt, precies tien jaar nadat Martijn sneu-
velde, vinden de ouders mooi. ,,Allinnich is
it wer sa fier fuort’’, verzucht Rendert.

Marijn zal er spreken en haar gevoelens
naar voren brengen. ,,Ik sjoch ús famylje as
in beam, dêr’t ien takke folslein ôfskuord is.
Ien takke mei jonge loaten (de kleinkinde-
ren, red.). Der sit no in grut gat yn dy
beam.’’

Zes jaar geleden verhuisde
de weduwe van Martijn
Rosier terug naar Enge-
land. ,,Hier zit al mijn

familie’’, geeft Claire als verkla-
ring. De dames, zoals ze haar vier
dochters steevast omschrijft,
hebben het daar in het begin
moeilijk mee gehad, maar heb-
ben hun draai gevonden. Ze zijn
inmiddels 21, 17, 13 en 9 jaar oud.

Vooral de twee oudsten begin-
nen nu vragen te stellen en dat is
moeilijk, vindt Claire. Ze weten
dat hun vader zwaargewond was
en vragen naar details over hoe
hij aangetroffen werd. Dat kan
de weduwe, die inmiddels een
nieuwe relatie heeft, haar kinde-
ren niet vertellen. ,,Alles zat in
het verband. Zijn gezicht was
helemaal bedekt. Om 100 pro-
cent zeker te zijn, heb ik ge-
vraagd of ik de roos mocht zien
die hij op zijn schouder had
getatoeërd. Die was er niet meer.
Een plekje op zijn bovenbeen
nog wel. Daardoor wist ik dat hij
het was.’’

Claire wist meteen wat de
mededeling van de man in leger-
kleding zou zijn toen ze tien jaar
geleden, in de nacht van 26 op 27
augustus, opendeed omdat er
aangebeld werd. ,,Ik heb de deur
dichtgedaan. Heb twintig minu-
ten op mijn bed gezeten en heb
toen weer opengedaan. Het was
voor die man ook moeilijk. Hij
wist niet dat ik zestien weken
zwanger was.’’

Alles in haar leven stond daar-
na in het teken van Afghanistan.
,,Steeds beleef je alles opnieuw.
Vooral als er nieuws kwam uit
Afghanistan. Dat was voor de
dames ook heel lastig. Ilana is
autistisch en sloeg op een gege-
ven moment de televisie kapot
toen het weer over Afghanistan
ging.’’

Dat Martijn op uitzending
ging, vond Claire altijd al niks.
Deze laatste keer vond ze het
van tevoren extra moeilijk. Dat
speelde ook bij Martijn, vertelt
ze. ,,Hij had al vaker missies

meegemaakt en vulde zijn boek-
je voor nabestaanden nooit in.
Dat had hij dit keer wel gedaan.
Een week voordat hij vertrok,
sneuvelde een van de jongens.
Dat heeft hem ook heel veel
gedaan.’’

Omdat ze een huis in Leeu-
warden gekocht hadden, zou ze
eind augustus 2007 uit Sint
Annaparochie verhuizen. Door
het overlijden van Martijn werd
dat oktober. Op 14 januari werd
Tyra geboren, een maand te
vroeg. ,,Ik was net bevallen van
een kleintje en nog vol verdriet.

ZE HADDEN AL
HUN ZOON VERLOREN
EN NU VERTROK
IK OOK NOG

Ik had mijn handen vol, maar
kon niks.’’ Dat leidde er volgens
haar toe dat de twee dochters
Kelsey en Nina uit huis ge-
plaatst werden.

Uiteindelijk koos ze ervoor
terug te keren naar Engeland. Ze
weet dat haar schoonouders
daar boos om zijn. ,,Ze hadden
al hun zoon verloren en nu
vertrok ik ook nog met de klein-
kinderen.’’ Het contact verloopt
daardoor niet gemakkelijk. Van
Defensie krijgen Claire en de
kinderen alle steun. Twee tot
drie keer per jaar komen ze
langs in Engeland. Ook oud-
collega’s van Martijn komen
nog op bezoek.

Tien jaar na dato zou Claire
met haar dochters terugkomen
naar Nederland voor de onthul-
ling van het gedenkteken voor
Martijn in het Geniemuseum in
Vught. Maar haar oudste doch-
ter is ernstig ziek. ,,Zij mag niet
vliegen vanwege een hartafwij-
king.’’

Nazorg bij de Landmacht
De Landmacht maakt onderscheid
tussen overlijden met dienstver-
band of overlijden zonder dienst-
verband, vertelt woordvoerder Ilse
Celie van de Landmacht. In het
laatste geval kan het gaan om
ziekte of een ongeval. Bij Martijn
Rosier is sprake van uitzending,
dus van dienstverband. In dit geval
kunnen de nabestaanden een
beroep doen op het dienstencen-
trum bedrijfsmaatschappelijk werk

van Defensie en op de geestelijk
verzorger.
De uitvaart of crematie wordt geheel
vergoed. Familie mag zelf kiezen of
de begrafenis met militaire eer moet
plaatsvinden of niet. De Landmacht
zorgt voor een fotoreportage en een
fotoboek.
De uitkering bij overlijden omvat drie
keer een maandsalaris. Indien ge-
wenst is er eveneens ondersteuning
bij de financiële afwikkeling van

andere zaken en steun in de contac-
ten met de media. Een jaar na het
overlijden organiseert de Landmacht
een bloemengroet als de nabestaan-
den dat willen. Celie benadrukt dat
alles in overleg met de nabestaanden
gaat.
Ook is er jaarlijks een herdenking
door het regime waaronder de militair
viel. Twee keer per jaar is er lotgeno-
tencontact voor nabestaanden van
gesneuvelden. De werkgever stelt

tevens een condoleanceregister open
en regelt dat het stoffelijk overschot
terugkomt met een militaire ceremo-
nie. Eerbetoon bij de kist wordt dan
geregeld. In overleg met de Oorlogs-
gravenstichting kan een slachtoffer
geregistreerd worden als Nederlands
Oorlogsslachtoffer.
Iedere familie krijgt een ‘casecoördi-
nator’ toegewezen die het vaste
aanspreekpunt is en frequent contact
houdt via de mail en door bezoekjes.

In principe is deze hulp alleen voor
de echtgenoten en de kinderen,
maar sneuvelt iemand in een oor-
logssituatie dan mogen ook ouders,
schoonouders en broers en zussen
hier een beroep op doen. Hoe lang
er hulpverlening nodig is, is per
situatie verschillend. ,,De een heeft
kleine kinderen, de ander heeft net
een huis gekocht. Er kan zo veel
spelen. De een heeft er sneller last
van, een ander klopt pas later aan

om hulp. Er zit bij ons geen tijdsli-
miet aan.’’
Heel belangrijk is ook de eenheid
waartoe de gesneuvelde hoorde. Na
een overlijden treedt informeel een
buddy-systeem in werking waardoor
de naaste collega’s contact houden
met de nabestaanden. ,,Iemand kan
zich stoer houden, maar de eenheid
houdt altijd in de gaten of het echt
wel goed gaat onder het motto:
never leave a man behind.’’

Martijn Rosier op missie.
Op zijn vierde uitzending,
in Afghanistan, kwam hij

om het leven.
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Martijns vrouw Claire met haar vier dochters.


