
Persoonsbeschrijving hoofdmeester Ravenhorst 
 
 
Cornelis Ravenhorst is ruim 21 jaar hoofdmeester van de Hervormde School te IJsselmuiden geweest 
en daarmee een belangrijk figuur binnen de school, maar ook te midden van de IJsselmuider 
gemeenschap en bij veel ouderen nog bekend.  
 
Cornelis, Kees genoemd, is geboren als tiende en jongste kind van Marinus Ravenhorst (1852-1922) 
en Wilhelmina Tesseling (1853-1939) op 3 september 1897 te Driebergen.  Vader Ravenhorst is 
boerenknecht, maar heeft ook zijn eigen bedoeninkje. Kees mag, op sterk aandringen van de 
plaatselijke schoolmeester, doorleren en bezoekt de Christelijke Normaalschool te Zeist. In mei 1917 
haalt hij zijn akte en begint als kwekeling in Nunspeet. Vandaar dat meester Ravenhorst later 
meedeelt dat het op 26 juli 1942 vijfentwintig jaar geleden is dat hij als onderwijzer begon. Na 
Nunspeet volgt vanaf 1 januari 1920 tot 1922 de school in Veenendaal waar hij een vaste aanstelling 
heeft. In Veenendaal leert Kees zijn collega Jans Langman kennen, die ook voor de hervormde 
schoolvereniging werkt, maar les geeft op de andere school van deze vereniging. De Akte van 
Bekwaamheid als Hoofdonderwijzer haalt de bijna 25-jarige C. Ravenhorst in augustus 1922. Er wordt 
vanaf nu uitgekeken naar een vacature voor een Hoofd der School! 
 
 

 
Het verlovingskaartje      
 
Kees én zijn verloofde Jans Langman solliciteren naar een baan op de nieuw op te richten Christelijke 
School te Mastenbroek. Zij worden aangenomen en op 2 januari 1923 wordt de school officieel 
geopend. Kees is nu de hoofdonderwijzer en Jans de onderwijzeres. Wel wonderlijk, want overal 
worden onderwijzeressen ontslagen op het moment dat zij gaan trouwen. Vlak voor hun verhuizing 
naar Mastenbroek zijn op 29 december 1922 te Leeuwarden Cornelis Ravenhorst en Jantje Langman 
getrouwd. Jans is geboren op 22 juli 1898 te Makkum als dochter van Hartgert Langman  (1861-1921) 
en Fettje de Jong  (1864-1939). Vader is Commies der Rijksbelastingen in Harlingen. Jans heeft een 
oudere zus en een jongere broer en twee zusjes waarvan de jongste op elfjarige leeftijd overleed aan 
de Spaanse griep. Ook de andere gezinsleden zijn werkzaam geweest in het christelijk onderwijs. Jans 
heeft vóór haar periode in Veenendaal al ervaring opgedaan als kwekelinge in Wanswerd en 
Birdaard. Op de trouwdag zijn vader Ravenhorst en vader Langman beide nog maar kort geleden 
overleden. Daarom trouwt het jonge echtpaar geheel in het zwart.    



 
De trouwfoto      
 
De Openbare Lagere School van Mastenbroek (met ongeveer 20 leerlingen) wordt opgeheven en 
tegelijkertijd ‘overgenomen’ door de opgerichte Hervormde Schoolvereniging. 40 Leerlingen zijn 
nodig om een christelijke school op te kunnen richten en dat lukt! Op 2 januari 1923 wordt de school 
officieel geopend met een kerkdienst in de Hervormde kerk van Mastenbroek door ds. van 
Wijngaarden, tevens voorzitter van het schoolbestuur. De tekst voor opening is Psalm 111: ‘De vreze 
des Heeren is het beginsel der wijsheid.’ 
Om twee uur ’s middags nam meester Ravenhorst plaats voor de klas om kennis te maken met de 
leerlingen. De leerlingen worden getrakteerd op chocolademelk en ze krijgen een herinneringsplaat 
mee naar huis. 
Als op 1 april 1923 het nieuwe schooljaar begint wordt de omzetting naar de Christelijke lagere 
school geëffectueerd. De gewijzigde statuten en reglementen gaan dan officieel in. 
 
Ruim zes jaar werken zij in Mastenbroek, wanneer Kees solliciteert naar de functie van hoofdmeester 
in het nabijgelegen IJsselmuiden. Hij wordt benoemd per 1 mei 1929 en een verhuizing (met twee 
grote platte wagens) volgt. Twee kinderen heeft meester Ravenhorst inmiddels en in IJsselmuiden 
worden er nog twee geboren.  
 



 
Gezinsfoto van de familie Ravenhorst - 1945 
Fetty, vader, Wim, Rinus, moeder en Harry       
 
 
Marinus Anthonie (Rinus)  geboren te Mastenbroek op 7 december 1924 
 

Rinus is beroepsmilitair en is tijdens de oorlog actief in een knokploeg. In september 1945 vertrekt hij 
naar Indië, waar hij in 1949 trouwt met Els Hessing. Drie weken vóór het overlijden van vader 
Ravenhorst komt hij met verlof thuis. Van 1951 tot 1955 dient hij ook nog in Nieuw Guinea. Vanaf 
1955 wonen zij weer in Nederland en komen er ook kinderen. Rinus is overleden in 2011. 
Rinus en Els krijgen 4 kinderen en ook kleinkinderen. 
 
 
Fettje Anna (Fetty)  geboren te Mastenbroek op 19 oktober 1927 
 

Fetty trouwt in 1949 met Cor Jonkers en gaat in Bennekom wonen. Fetty is overleden in 1987. 
Fetty en Cor krijgen 4 kinderen en ook kleinkinderen. 
 
 
Hartgert Roelof (Harry)  geboren in IJsselmuiden op 15 april 1932 
 

Harry is fijnbankwerker en emigreert in 1952 naar Canada. Zijn verloofde volgt hem en in Canada 
trouwen Harry en de Kamperse Grietje van der Haven. Harry is overleden in 2005. 
Harry en Grietje krijgen 4 kinderen en ook kleinkinderen. 
 
 
Wilhelm Brand (Wim)  geboren te IJsselmuiden op 23 juli 1940 
 

Wim gaat in de voetsporen van zijn vader en begint in 1961 als onderwijzer in Ermelo. In 1964 trouwt 
hij met Ditty van den Berg. Wim is de laatst overgeblevene van het gezin Ravenhorst en komt nog met 
enige regelmaat in IJsselmuiden om het graf van zijn ouders te bezoeken en gaat dan ook vaak even 
langs bij oude bekenden!  
Wim en Ditty krijgen 3 kinderen en ook kleinkinderen. 
 



In 1939 overlijdt moeder Ravenhorst. In het zelfde jaar overlijdt ook moeder Langman, die al vanaf 
1930 in IJsselmuiden woont. Zij was toentertijd met dochter Rens aan de Nieuweweg komen wonen, 
maar Rens is inmiddels getrouwd en vertrokken.     
 
Naast zijn werk als hoofdmeester heeft Ravenhorst diverse nevenfuncties. Al in december 1929 
wordt hij benoemd tot voorlezer in de Dorpskerk en in 1930 tot Kerkelijk Ontvanger (administrateur). 
In 1935 volgt de verkiezing tot diaken, wat hij 14 jaar mag zijn. Ook verzorgt hij een puzzelkolom in 
het Kerkblad (als zogenaamde puzzel-oom). Wanneer hij in 1948 verkozen wordt tot ouderling, 
neemt hij dat niet aan. De reden is dat hij toch te druk is met alle werkzaamheden voor de school. 
Enkele weken later verkiezen ze hem echter opnieuw en ‘de broeders dringen toch wel lichtelijk aan’. 
Ravenhorst zwicht en neemt het aan. Uiteindelijk is het al met al toch te veel en in april 1949 
bedankt Ravenhorst voor de kerkenraad. 
 
Jans Ravenhorst-Langman is eigenlijk vanaf 1947 steeds ziekelijk. Vandaar dat men zich kan 
herinneren dat meester Ravenhorst onder schooltijd nog wel eens een kijkje thuis ging nemen. Hij 
kon via de zijdeur van de school (die hij dan vaak open liet staan) zo het woonhuis in. Maar ook de 
hoofdmeester zelf is dikwijls niet fit en moet zich nog wel eens laten vervangen.  
Ná de periode in de gevangenis (1941) kwam hij sterk vermagerd thuis en is hij nooit meer de oude 
geworden. Aan het eind van de oorlog openbaart zich een kwaal aan het hart. Eigenlijk gaat het in de 
jaren na de oorlog steeds minder met hem. Regelmatig is hij ziek. Vanaf het najaar van 1949 moet 
zoon Wim langdurig bij zijn getrouwde zus in de kost en gaat daar, in Bennekom, naar de lagere 
school. Dit voor de rust thuis...  
 

 
 
Op deze foto zien we Femmigje Brink die als dienstmeid werkzaam is bij de familie Ravenhorst, samen 
met zoon Harry, in 1933. Ook zien we linksboven in de foto de zijmuur van de school met de deur die 
vanuit school uitkwam op het plaatsje achter en opzij van de meesterswoning. In twee grote stappen 
was Ravenhorst in huis…    afb. 117 



Meester Ravenhorst is tenslotte overleden op 27 oktober 1950. De begrafenis vindt plaats op 
dankdag 1 november, vanuit het meestershuis. Velen herinneren zich nog het plechtige uitdragen via 
het schoolplein en de gang naar de begraafplaats op de Zandberg. Sprekers zijn o.a. ds. de Bruin, 
meester Brienne, iemand namens Expogé en zoon Rinus, die na het dankwoord eindigt met: ‘Wij 
gaan naar huis, maar vader is al Thuis’.        
 
Moeder en de beide jongens Harry en Wim wonen nog tot begin 1951 in de hoofdmeesterswoning, 
waarna ze verhuizen naar het (door de schoolvereniging) aangekochte huis in de Nieuweweg. Dit 
huis heeft momenteel als adres: Burgemeester van Engelenweg 109. Wim bezoekt vanaf zijn 
thuiskomst uit Bennekom de Nieuwe Markt school in Kampen. Harry is in dienst bij de Koninklijke 
Luchtmacht. Vanaf 1 mei 1951 is dhr. J. van Beusekom het nieuwe hoofd der school. Rond 7 februari 
1953 vertrekt de familie Ravenhorst naar Ede. Moeder Jans is overleden op 27 januari 1967 te 
Heerde en ook zij is begraven te IJsselmuiden. 
 
 

 
 
Burgemeester van Engelenweg 109  
is de middelste woning (streetview 2016)      
 
  



 

 



 

 


