
UITVAART ARIJ SPRUIJT, 19-02-2021 

Na enkele jaren geen leden te hebben verloren, heeft COV 
Zeeland nu helaas kort na elkaar twee oud-commando’s te 
betreuren. Op 24 november 2020 overleed Jan van de Berge, op 
12 januari kwam het  bericht dat Arij Spruijt op 88-jarige leeftijd 
is overleden. Arie is lid geworden op 8 maart 2019. Lang hebben 
we hem niet mogen kennen, bij zijn aanmelding was hij al broos 
van gezondheid wat deelname aan activiteiten beperkte. 

Zijn laatste levensjaren kenmerkten zich door vele 
ziekenhuisopnames, tussendoor deed zijn sterke levenswil hem 
steeds weer opkrabbelen. Waar hij maar even kon, was Arij 
aanwezig. We zagen hem bij de 4-mei herdenking en de Franse herdenking in Kapelle, in Vlissingen 
bij het commandomonument, in Oostkapelle bij de aankomst van de Infatuate Mars. Dat hij af en toe 
in een rolstoel vervoerd werd, verdroeg Arij maar moeilijk. Hij stapte als het kon (en ook als het 
eigenlijk niet kon) mee in een defilé en stond in Kapelle in de erewacht. De dagen daarna waren dan 
wel een beetje moeilijk….. 
Maar pijn en ongemak verdroeg hij stoïcijns, commando’s geven immers nooit op! 

Arij’s grootste wens was dat er commando’s bij zijn uitvaart aanwezig zouden zijn. Op 19 januari 
2021 begeleiden zeven leden van Commandovereniging Zeeland hem naar zijn laatste bestemming. 
Bram Steijn, Menno Weber en Ken van Neijenhoff volgen de kist die de kerk binnengebracht wordt 
door zoon Eric, schoondochter Eveline en kleinzoon Raymond met zijn vriendin Shanon.  
 
Bij aanvang van de dienst ontsteekt Menno op verzoek namens de Commando’s een van de kaarsen 
bij de kist. 
De dienst in de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Vlissingen wordt geleid door pastoraal medewerkster Ria 
Mangnus.  Ondanks, of misschien juist door  COVID beperkingen, is het een sfeervolle gebeurtenis. 
Een kleine vertegenwoordiging van het kerkkoor zingt de liederen en Eveline verzorgt de bijbellezing. 
Na afloop van de dienst doen de commando’s  met de familie Arij uitgeleide, waarna verplaatst 
wordt naar het crematorium in Middelburg. 

Middelburg 
In het crematorium vormen Jaap Hilleman, Marcel van Campen, Aloïs Beaurain en Ken van Neijenhoff 
de dodenwacht tot de genodigden hebben plaatsgenomen. Joke Duivenvoorde van ‘Overtoom 
Groen’ leidt de bijeenkomst op vriendelijke en gevoelvolle wijze.  
 

 
 



Schoondochter en mantelzorger Eveline schetst hoe haar 
schoonvader al sinds 2014 vocht tegen zijn ziekten, hoe hij na elke 
ziekenhuisopname toch weer opkrabbelde, maar telkens iets aan 
kracht moest inleveren. De geestelijke achteruitgang werd door Arij 
met klem ontkend. Eveline heeft het niet altijd makkelijk gehad met 
haar weerbarstige schoonpa, maar liefdevol en met grote 
plichtsbetrachting bleef zij voor ‘haar commando’ de grote steun en 
toeverlaat. Verhuizing naar Ter Reede bleek op de duur niet meer te 
vermijden. Na wéér een ziekenhuisopname vanwege een valpartij, 
vocht Arij niet meer. Hij was moe. 
 

Kleinzoon Raymond vertelt, met af en toe een beetje humor, hoe hij met opa Arij de voetbal besprak 
en natuurlijk alle  commandoverhalen hoorde. Mooi zijn de gekozen muziekstukken met het thema 
‘Vriend’. Vader, schoonvader, opa, maar ook de vriend die Arij was. 

 

Gewoontegetrouw word de 
bijeenkomst afgesloten met de eregroet 
van de commando’s. Ook Bram Steijn, 
Leen van de Merbel en Menno Weber 
stellen zich mee op naast de kist. Strak 
in de houding staand, maakt als altijd 
de ‘Balad of the Green Beret’ diepe 
indruk op de aanwezigen.  

 

 

 

Volgens de wens van Arij wordt daarna zijn baret overhandigd aan kleinzoon Raymond. Menno doet 
dit op passende wijze met het gebruikelijke ‘onderonsje’ tussen gever en ontvanger. 

 

 

In de gang naar de koffiekamer vormen de oud-commando’s een erehaag waarlangs de aanwezigen 
zich begeven naar de koffiekamer. 


