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Arend Hengeveld

(Kampen 19 maart 1933 – Kampen 13 april 2018)

door Rennie Meenderink

Arend Hengeveld was een gedreven en ambitieus man met een groot ge-
voel voor humor. Gesteund door een geweldig thuisfront kon hij zich vol-
ledig richten op studie, school, kerk en politiek. Door zijn nadrukkelijke 
en indringende manier van optreden, gekoppeld aan een oprechte geïn-
teresseerdheid in mensen, wist hij een niet te missen plek in de samenle-
ving in te nemen. Hij gaf mensen het gevoel dat ze ertoe deden.

Onderwijs
Arend Hengeveld werd op 19 maart 1933 geboren in Kampen en groeide op 
in een veilig gezin naast de smederij van zijn vader. Na de lagere school en 
de vierjarige mulo ging Arend naar de Kweekschool aan de Assendorperdijk 
in Zwolle. Op zijn verplichte diensttijd bij de Marine volgde zijn benoeming 
als onderwijzer aan de Eben-Haëzerschool, de School met de Bijbel, in IJs-
selmuiden.
Het was duidelijk dat Arend hogerop wilde. In de avonduren studeerde hij 
voor de hoofdakte, de delen A en B. Dat waren pittige studies. Vol trots kon 
hij vertellen over zijn speciaalstudie over België. Kennis was in die tijd voor-
al gebaseerd op feiten en over dit onderwerp wist hij dan ook letterlijk alles. 
In het ritme van het studeren behaalde Arend daarna de LO-akte Duits, daar-
na de MO A-akte Duits en MO B-akte Duits.
Maar de lagere school heeft zijn beperkingen en dus volgde de stap naar 
het voortgezet onderwijs. Na het behalen van zijn bevoegdheden gaf hij op 
zaterdagmorgen een aantal uren Duits aan het Johannes Calvijn Lyceum 
in Kampen. In 1960 solliciteerde hij naar een baan aan de Willem de Zwij-
ger mulo en werd daar als hulpleerkracht benoemd. Maar ook hier bleek al 
gauw dat Arends ambities veel hoger lagen. Hij ontpopte zich niet alleen 
als een goed leraar, maar ook als een geboren leider en binnen niet al te 
lange tijd mocht hij zich directeur noemen. Deze school met hervormde, 
gereformeerde en christelijk gereformeerde bestuursleden paste goed bij 
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Hengeveld, die het oecumenische uitgangspunt altijd ten volle heeft onder-
schreven en voor wie samenwerken altijd heel belangrijk zou zijn. Dat zou 
later ook blijken uit zijn keuze om lijsttrekker van het CDA te worden. Een 
partij, waar ook de oecumenische gedachte aan ten grondslag lag.
Op 1 juni 1966 aanvaardde Arend Hengeveld de benoeming als directeur van 
de Willem de Zwijgerschool voor christelijk Uitgebreid Lager Onderwijs en 
deze functie heeft hij tot 1986 vervuld. Door invoering van de Mammoetwet 
in 1968 werd de naam aangepast en heette de school voortaan de Willem 
de Zwijger mavo voor christelijk onderwijs. In de periode daarna groeide de 
school enorm en de grens van 500 leerlingen werd zelfs gepasseerd. 
Arend was een goed schoolleider. Om een groep mensen aan te sturen die 
dezelfde opleidingsachtergrond hebben moet je naast leiderscapaciteiten 
ook over een stuk natuurlijk overwicht beschikken. De rol van primus inter 
pares was hem op het lijf geschreven. Daarbij kwam dat de kring van colle-
ga’s uit een scala aan modaliteiten bestond. Naast de drie eerdergenoemde 
gezindten, waren er collega’s van de Gereformeerde Gemeente en de Vrij-
gemaakte Kerk (artikel 31 binnen- en buitenverband). Ook de collega’s uit 
IJsselmuiden en Genemuiden hadden ieder een eigen geloofsbeleving. Dat 
’s maandags de gesprekken over kerk en prediking gingen, laat zich raden. 
Dat meningsverschillen en kerkelijke overtuigingen dan uitvergroot kun-
nen worden en tot principiële verwijdering leiden, ligt voor de hand. Arend 
Hengveld had daar een scherp oog voor. De pauzes waren altijd prettig en 
ontspannen, hoe diepgaand de discussies ook waren. Daarna ging een ieder 
weer als goede collega aan het werk, met het gevoel een prettige onderbre-
king van de dagelijkse regel te hebben ervaren. 
Na 1968 stonden de ontwikkelingen niet stil. Het onderwijsveld was con-
stant in beweging. Een aandachtspunt in deze tijd was ‘differentiatie bin-
nen het klassensysteem’. Er waren twee routes die je kon volgen. Of je werd 
experimenteerschool, of je koos de volgroute. De directie van de Willem de 
Zwijger koos na uitgebreide voorlichting voor de tweede optie, de voorzich-
tige weg. Voor de leerkrachten een veilige route, omdat er duidelijke richt-
lijnen waren ontwikkeld om valkuilen te vermijden.

Kerk
Ook op kerkelijk terrein speelde Arend Hengeveld een belangrijke rol. Per 
1 januari 1972 werd hij benoemd tot lid van het College van Kerkvoogden 
der Hervormde Gemeente. Enkele jaren later werd hij gekozen tot Pre-
sident-Kerkvoogd, een functie die hij lang heeft uitgeoefend. Tijdens zijn 

42FV23_F60_deel03_KA2019.indd   356 27-06-19   14:46



357

ambtsperiode veranderde het regenteske karakter van dit college geleidelijk 
aan in een meer open bestuur en zijn belangrijke landelijk geïnitieerde ver-
anderingen doorgevoerd, zoals het afschaffen van de kerkelijke belasting. 
Daarvoor in de plaats kwam de Vrijwillige Bijdrage, in de vorm van de actie 
Kerkbalans. Dat groeide in de loop der jaren uit tot een groot succes. 
Restauraties van Bovenkerk en Broederkerk vroegen veel aandacht. Het 
nieuwe orgel in de Noorderkerk, de restauratie en renovatie van het orgel in 
de Broederkerk en het installeren van de luidklok op de Broederkerk heeft 
hij als hoogtepunten ervaren.

Politiek
Langzamerhand kreeg de politiek een steeds grotere plaats in het leven van 
Arend Hengeveld. De onderwijswereld was aan het veranderen. Schaalver-
groting en fusies waren de begrippen van de toekomst. Had hij voor het 
onderwijs gekozen, dan zou hij met zijn capaciteiten een belangrijke speler 

Arend Hengeveld in de raadzaal van de Gemeente Kampen, omstreeks 1981. Foto: Freddy Schinkel. 
Collectie: SNS Historisch Centrum, Stentorarchief.
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op dit terrein zijn geworden. De veilige en overzichtelijke wereld van school 
en kerk liet hij echter achter zich en hij verkoos een rol te spelen in de po-
litieke arena.
Hij werd lijsttrekker van het CDA, een nieuwe partij die was ontstaan uit 
drie bestaande politieke bewegingen: CHU, ARP en KVP. Ook nu koos hij 
weer voor de partijpolitieke belangen overstijgende gedachte om het samen 
te doen.
Tijdens voorlichtingsavonden van deze nieuwe partij ondervond hij veel bij-
val, maar ook weerstand. Een behoudend deel van de kerkelijke bevolking 
had grote moeite met het samengaan met de KVP. Dat hij in 1978 als voor-
zitter van het CDA met tien zetels in de raad kwam, geeft wel aan dat deze 
samenwerkingsgedachte door de Kamper bevolking breed gedragen werd. In 
1986 verwisselde hij zijn raadszetel voor het wethouderschap en die functie 
heeft hij acht jaar vervuld.
In 1981 werd Arend Hengeveld gevraagd voorzitter te worden van de Stich-
ting Synagoge Kampen, die zich tot doel stelde de synagoge aan de IJsselka-
de aan te kopen en te restaureren. Samen met een groep bekende mensen 
uit de Kamper samenleving en begeleid door drie adviseurs, Jaap van Gel-
deren, Tom Kuper en Rob Busser, werd dit verpauperde gebouw omgetoverd 
tot een schitterende tentoonstellingsruimte. Op 18 december 1984 werd de 
gedenksteen aan de buitenmuur onthuld. 
Het aandeel van Arend Hengeveld wordt goed weergegeven in het gedichtje 
van Gerda Kroeze uit het boekje Bij het afscheid van…  dat hem bij zijn af-
scheid uit de politiek in 1994 werd aangeboden:

De Synagoge werd na jaren hersteld,
door deze Steen des Aanstoots niet langer gekweld,
staat men stil bij het verleden
en beziet men daar het heden
bij exposities dankzij Hengeveld. 

‘Als er iets leeft onder de bevolking, moet de politiek zich dat aantrekken’, 
was een gevleugeld gezegde van wethouder Arend Hengveld. Maar de poli-
tieke werkelijkheid was vaak anders. Landelijke richtlijnen, partijpolitieke 
belangen en een ambtenarenapparaat dat niet altijd zo wendbaar was als 
een gekozen wethouder wel wilde, hadden veel meer invloed op de gestelde 
doelen die men wilde bereiken. Na acht jaar wethouderschap nam Arend 
in 1994 afscheid van de politiek. Enkele reacties van journalisten: ‘Journa-
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listiek gezien was 1978 een jaar om van te smullen. Dat was te danken aan 
Arend Hengeveld.’ ‘Arend Hengeveld is in ieder geval wel een man, die de 
politiek een gezicht gaf.  Die als politicus herkenbaar en aanspreekbaar was. 
Een man waarover gesproken werd, of hij het nou goed of fout deed.’

Pensioen
Na zijn pensionering werd Arend Hengeveld gevraagd voorzitter te worden 
van een stuurgroep om de fusie voor te bereiden van de gemeenten Gene-
muiden, Zwartsluis en Hasselt. Samen moesten zij de nieuwe gemeente 
Zwartewaterland gaan vormen. Zo’n operatie brengt altijd de nodige span-
ningen met zich mee. Hengeveld wist echter met zijn sterke contactuele 
eigenschappen en zijn relativerend gevoel voor humor deze moeilijke op-
dracht tot een goed einde te brengen. In 2001 was de gemeente Zwartewa-
terland een feit.
Tot slot een beeld van hoe Arend Hengeveld de resterende vrije tijd dacht 
in te gaan vullen. In het voorwoord van Bij het afscheid van… schetst hij een 
aantal activiteiten zoals: reizen, studeren, biljarten en toeren op zijn speci-
ale fiets met 21 versnellingen. Toen ik dat las moest ik glimlachen. In onze 
mavo-tijd had hij dezelfde grootse plannen. Een zeiljacht kopen en verre 
landen bezoeken en onbekende verten tegemoet varen. Met vuur en verve 
fantaseerde hij daarover, op de fiets, wetende dat hij met twee minuten 
thuis was en de aardappels op tafel stonden.
De laatste jaren nam Arends gezondheid af. Het werd stil in en om Arend. 
Om in de trant van zijn prachtig taalgebruik te blijven: ‘Zijn gedachten be-
klijfden niet meer.’ Grote bewondering en respect mogen er zijn voor zijn 
vrouw Maggie en de kinderen. Zij creëerden een omgeving van veiligheid en 
geborgenheid, zodat hij zo lang mogelijk thuis kon blijven. Met twee colle-
ga’s bezochten we hem regelmatig. De directe herkenning en het plezier dat 
hij, en ook wij, beleefden aan deze bezoeken waren fijn. 
Op vrijdag 13 april is Arend op 85-jarige leeftijd overleden.
Ik heb het als een voorrecht ervaren dat ik Arend Hengeveld heb leren kennen.
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