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DE AFSCHEIDING VAN 1834 
 
Wie denkt dat de 19e eeuw een eeuw van gezapigheid en kleinburgerlijkheid was, 
zit er toch naast. Nederland mocht dan geen grote kunstenaars voortgebracht heb-
ben, op andere vlakken was de maatschappij wel degelijk in beweging. Nederland 
was aan het einde van de 18e eeuw al geen agrarische samenleving meer, maar 
een waarin handel, nijverheid en scheepvaart een grotere rol speelden dan land-
bouw en veeteelt. In de 19e eeuw veranderde de Nederlandse samenleving verder 
in een geïndustrialiseerde samenleving. Tegen deze achtergrond van maatschappe-
lijke veranderingen ontstond er in de Nederlandse Hervormde Kerk onrust over de 
te volgen koers van de kerk. Onrust die in 1834 zou leiden tot een scheuring in de 
kerk. Wat was er aan de hand en speelde deze gebeurtenis ook een rol in het le-
ven van de mensen in Gooi en Eemland? 
Rond 1800 waren de meeste dominees hoger opgeleide mensen. Zij hadden theo-
logie gestudeerd aan een universiteit. De gemeenten wensten niet voor elkaar on-
der te doen en beriepen steeds vaker een goed, dus hoger, opgeleide dominee als 
predikant. Deze dominees voelden zich steeds vaker meer verwant met de andere 
hoger opgeleiden in de samenleving die een vrij beroep uitoefenden, zoals ingeni-
eurs, doctors, advocaten en architecten, dan met  ambachtslieden en boeren. De 
dominees beschouwden zichzelf als deel van een nieuwe maatschappelijke laag 
die na 1800 langzamerhand ontstond tussen de middenklasse van ambachtslieden 
en kleine zelfstandigen en de maatschappelijke bovenlaag van regenten en koop-
lieden. 
In 1816 reorganiseerde koning Willem I de Nederduits Gereformeerde Kerk, de of-
ficiële naam van de bevoorrechte protestantse kerk uit de 17e en 18e eeuw. Willem 
I plaatste zichzelf aan het hoofd van de kerk en voerde een landelijk geldend 
‘Algemeen Reglement’ in, dat de oude kerkorden verving. De belangrijkste van de-
ze oude kerkorden was de Dortse Kerkorde, vastgelegd op de Nationale synode in 
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1618-1619 te Dordrecht. Hierin waren de vier ambten (predikant, leraar, ouderling 
en diaken), de ambtelijke vergadering (kerkeraad, classisvergadering en synode) en 
de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Confessio Belgica 
en de Dortse Leerregels) vastgelegd. 
Tevens werd er besloten om een aantal boeken en teksten te herzien die in de kerk 
gebruikt werden. De belangrijkste herzieningen waren de nieuwe vertaling en aan-
passing van de Heidelbergse Catechismus, de nieuwe vertaling en berijming van 
de Psalmen en het toelaten in de dienst van gezangen en hymnen die niet geba-
seerd waren op Psalmen. Ook diende er in het vervolg in het Nederlands gepre-
dikt te worden. Deze maatregel omtrent de Nederlandse taal komt ons nu vreemd 
over. In Nederland werd in het begin van de 19e eeuw naast het Fries als taal een 
wirwar van dialecten sproken, waarvan sommige meer op het Duits leken dan op 
het Nederlands. Het Nederlands wat ingevoerd werd als nationale eenheidstaal 
was het Hollands, het dialect dat de elite in Amsterdam en Den Haag sprak. 
Door deze veranderingen vervreemdde de kerk, met name in Drenthe, Groningen 

Dikke Torentje, de Hervormde kerk van Eemnes-Binnen. Onder deze Hervormde Gemeente viel een 
deel van Baarn met ondermeer het kasteel Groeneveld. 
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en Zeeland zich van de kerkgangers. De dominees trokken meer op met gelijken 
dan tijd te besteden aan huisbezoeken om zich te verdiepen in de problemen van 
de gewone man. Daarnaast joegen zij bijna letterlijk de kerkbezoeker de kerk uit 
met hun hoogdravende preken, die niet meer aansloten op de dagelijkse beslom-
meringen van de gewone man. Ook ontstond bij dominees onderling een discus-
sie over de doorgevoerde veranderingen in de kerkorde. 
Ondertussen hadden vele gewone mensen een gehoor gevonden bij leraren die re-
gelmatig oefeningen hielden. Zij hielden bijeenkomsten, oefeningen genaamd, 
waarin onderwerpen uit de Heidelbergse Catechismus werden besproken en Psal-
men gezongen. Met name in Drenthe en het zuiden van Groningen werden de oe-
feningen beter bezocht dan de kerk. De dominees werden door de classis veror-
donneerd de lidmaten te vermanen de kerkdienst te bezoeken in plaats van deze 
oefeningen. Ook begon men op te treden tegen die dominees en leraren die de 
nieuwe kerkorde bleven bekritiseren.  
Grote onrust volgde toen in 1834 in Groningen Ds. H. de Cock met zijn gemeente 
openlijk uit de Nederlandse Hervormde Kerk stapte en terugkeerde naar de oude, 
Dortse, kerkorde. In de twee jaren die daarna volgde een groot aantal hervormden 
in heel Nederland hun voorbeeld. Overal ontstonden kleine en grotere groepen 
van hervormden die zich afscheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zo ook 
in 1836 in Eemnes, Baarn, Lage Vuursche, Hilversum en andere plaatsen hier in 
de omgeving. 
 
VIc. Tijmen Grootveld, zoon van Gerrit Grootveld en Aaltje ter Heijden 
Geboren Eemnes Binnen 10-12-1778; overleden Hilversum 17-01-1848 
Huwde Eemnes Binnen 05-08-1804 met: 
Trijntje Houthuijzen, dochter van Hendrik Houthuis en Jannetje Glein 
Gedoopt Eemnes Buiten 19-08-1781; overleden  Hilversum 26-03-1841 
 
Tijmen Grootveld was rentmeester van de heer Huydecoper van Maarseveen van 
Groeneveld. Hij woonde met zijn gezin aanvankelijk te Eemnes Binnen tot ca 
1810, en daarna te Baarn. Voor 1836 verhuisde hij met zijn gezin naar Hilversum 
alwaar hij winkelier was. Tijmen Grootveld was betrokken bij de oprichting van 
de Christelijk Afgescheiden Kerk (later Christelijk Gereformeerde Kerk) te Hilver-
sum, waarvan hij in 1836 samen met Gijsbert Haan de eerste ouderling werd. Tij-
men zou tot zijn dood in 1848 ouderling van deze kerk blijven. 
Uit zijn huwelijk met Trijntje werden twaalf kinderen geboren, negen zonen en 
drie dochters. 
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Een van zijn zonen was: 
 
VIIa. Hendrik Grootveld. 
Gedoopt Eemnes Binnen 24-02-1811; overleden Baarn 29-04-1855 
Huwde  Baarn 14-08-1830 met: 
Grietje Pellegrom, dochter van Aard van Pellegrom en Neeltje de Bruijn 
Gedoopt Soest 25-09-1803; overleden Hilversum 30-08-1886 
 
Hendrik Grootveld was geboren op het Molenhuis onder Baarn. Hij was brood-
bakker te Baarn. Rond 1836 woonde hij te Lage Vuursche. In diezelfde tijd sloot 
hij zich aan bij de afscheiding. Ook zijn zwager Hendrik Pelgrom, die in Eemnes 
Binnen woonde, behoorde tot de afgescheidenen. Hendrik Grootveld en Hendrik 
Pelgrom vestigden zich korte tijd later in Baarn. Zwager Hendrik Pelgrom koos er 
uiteindelijk voor om te emigreren. In 1847 vertrok hij met het gezelschap van Gijs-
bert Haan naar de Verenigde Staten. Uit het huwelijk van Hendrik en Grietje wer-
den tien kinderen geboren, zeven dochters en drie zonen. 
Zijn broer was: 
 
VIIb. Teunis Grootveld 
Geboren Baarn 16-09-1812; overleden Haarlem 20-11-1874 
Huwde Baarn 25-04-1834 met: 
Aartje Dijkhof, dochter van Jacob Dijkhof en Seijtje van de Bult 
Geboren Weesp 16-05-1810; overleden Baarn 16-06-1861 
 
Teunis Grootveld was daggelder en woonde afwisselend in Baarn en Eemnes. Als 
hij zich in 1836 samen met zijn vader en zijn broer Hendrik aansluit bij de afge-
scheidenen woont hij met zijn vrouw en dochtertje in Eemnes Binnen. 
Uit het huwelijk van Teunis en Aartje werden acht kinderen geboren, zes zonen 
en twee dochters. 
Zijn zoon Jacob, geboren in Eemnes 13-02-1845, zou in 1888 met zijn vrouw, Le-
na Geertruij van der Smissen en hun kinderen eveneens emigreren naar de Vere-
nigde Staten. Zij vestigden zich in het plaatsje Little Falls in Passaic County, New 
Jersey. 
We vervolgen met een andere zoon van Tijmen (VId): 
 
VIIc. Gijsbert Grootveld. 
Geboren Baarn 17-06-1816; overleden Grand Rapids, Michigan, USA, 20-02-1874 
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Gehuwd Hilversum 20-05-1843 met: 
Tijmetje  Haan,  dochter  van  Gijsbert 
Haan en Marritje Pos 
Geboren Hilversum 20-01-1820; over-
leden  Chicago,  Illinois,  USA,  18-11-
1901 
 
Gijsbert Grootveld was timmerman. Hij 
leidde een bewogen leven.  In  1836 
raakte hij betrokken bij de afscheiding; 
hij woonde toen nog bij zijn ouders in 
Eemnes Binnen. Later als zijn vader een 
grotere rol gaat spelen in de leiding van 
de jonge kerkelijke gemeenschap van 
afgescheidenen verhuist hij mee naar 
Hilversum. Daar leerde hij zijn vrouw 
Tijmetje,  dochter  van  Gijsbert  Haan 
kennen. Ook zijn schoonvader speelde 
en belangrijke rol in de afscheiding in 
Hilversum. Als midden jaren ’40 van 
de 19e eeuw een landbouwcrisis uit-
breekt in Nederland, ontkomt ook Hil-
versum hier niet aan. Op zoek naar ver-
betering van de levensomstandigheden 
komt ook in Hilversum emigratie naar Noord-Amerika in beeld. Het lijkt erop dat 
Gijsbert Grootveld vooruit gereisd is om ‘de kust te verkennen’. Gijsbert vertrok 
samen met zijn vrouw en dochtertje op 02-12-1846 met het passagiersschip Preco-
sia uit Rotterdam. Tijdens de overtocht naar de USA werd een dochtertje geboren 
dat voor de aankomst op 29-12-1846 in New York al was overleden. Gijsbert 
Grootveld vestigde zich met zijn gezin in de stad New York.  
In de zomer van 1847 vertrok zijn schoonvader Gijsbert Haan met zijn gezin, an-
dere familieleden en enkele andere afgescheidenen uit Hilversum. Bij hen voeg-
den zich ook Lammert Grootveld uit Eemnes Binnen en Hendrik Pelgrom met zijn 
gezin uit Baarn. Dit gezelschap van in totaal 27 personen vertrok uit Rotterdam 
met het passagiersschip Centurion en kwam op 26-07-1847 in New York aan. 
In 1848 verhuisde Gijsbert met zijn gezin van New York naar Albany, gelegen ten 
noorden van New York, ook aan de Hudson Rivier. De reis werd per boot ge-

Portretfoto van Gijsbert Haan (1801-1874), 
schoonvader van Gijsbert Grootveld (1816-1874) 
(VIId), mede-oprichter van de Chr. Afgescheiden 
Kerk in Hilversum in 1836 en founding father 
van de Christian Reformed Church in North 
America in 1857.  
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maakt. Tijdens de reis werd 
aan boord van het schip hun 
dochter Maria geboren, die 
in  Albany  werd  gedoopt. 
Kort  voor  1852  verhuisde 
Gijsbert  opnieuw,  nu  naar 
Cayhoga in Ohio, waar zijn 
zoon Tijmen werd geboren. 
Lang bleef hij daar niet wo-
nen.  In  1855  werd  zijn 
dochter  Cornelia  in  Grand 
Rapids, Michigan, geboren. 
Gijsbert  bleef  de  rest  van 
zijn leven in Grand Rapids 
wonen en werken als tim-
merman  (carpenter).  Door 

zijn schoonvader raakt hij betrokken bij de afscheiding van de latere Christian Re-
formed Church in 1857. Hij zou enkele jaren ouderling in deze jonge kerk zijn. 
Gijsbert Grootveld ligt begraven op Fulton Street Cemetery in Grand Rapids, waar 
zijn grafsteen nu nog aanwezig is. Ook zijn vrouw Tijmetje ligt daar begraven. 
Uit het huwelijk van Gijsbert en Tijmetje werden acht kinderen geboren, vijf doch-
ters en drie zonen. Afstammelingen van hen wonen in verschillende delen van de 
USA. 
Een andere zoon van Tijmen (VId) was: 
 
VIId. Lammert Grootveld. 
Geboren Baarn16-02-1825; overleden mogelijk te Amsterdam 
Huwde Muiden 14-09-1856 met: 
Grietje Botke, dochter van Gerrit Botke en Johanna Alida Klausing 
Geboren Muiden 01-06-1818 
 
Lammert was timmerman van beroep. Ook Lammert behoorde tot de afgescheide-
nen. Hij woonde toen nog bij zijn ouders in Eemnes-Binnen. Lammert Grootveld 
emigreerde in 1847 naar de Verenigde Staten; hij reisde met de groep van Gijsbert 
Haan, de schoonvader van zijn broer mee naar New York. Lammert is niet lang in 
de USA gebleven. Hij keerde voor 1856, het jaar waarin hij huwde, weer terug 
naar Nederland. Uit het huwelijk met Grietje Botke zijn twee dochters bekend. 

Grafsteen van Gijsbert Grootveld (1816-1874) (VIId) op de be-
graafplaats aan Fultonstreet in de Amerikaanse stad Grand 
Rapids (Michigan).  
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TIJMEN GROOTVELD EN GIJSBERT HAAN EN HUN ROL IN DE AFSCHEIDING IN HILVERSUM 
 
De Afscheiding van 1834 had in Noord-Holland opvallend weinig navolging. 
Slechts in enkele plaatsen was er in 1836 sprake van het ontstaan van, veelal klei-
ne, groepen afgescheidenen. Opvallend hierbij is dat in ’t Gooi en directe omge-
ving de Afscheiding wel veel navolging kreeg, met name in Hilversum, Loos-
drecht, Bunschoten, Maartensdijk en Achttienhoven. Hier ontstonden Christelijk 
Afgescheiden Kerken. We richten hier onze aandacht hoofdzakelijk op de gebeur-
tenissen in Hilversum. 
Eind 1835 maakte het kerkbestuur van de Hilversumse NH Grote Kerk in haar no-
tulen melding van 53 personen, die niet meer naar de kerk kwamen maar onder-
ling regelmatig bijeenkwamen. Begin februari 1836 was er opnieuw sprake van af-
gescheidenen. In opgaven aan de classis werd melding gemaakt van 12 afgeschei-
denen in Hilversum, 2 gezinnen in Baarn, 12 personen in Eemnes-Binnen en 5 

Ten tijde van de Afscheiding van 1834 waren leden van de familie Grootveld lidmaat van de NH-kerk 
van Eemnes-Binnen.  
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personen in Lage Vuursche. De afgescheidenen in Eemnes-Binnen, Baarn en Lage 
Vuursche betreffen leden van de families Grootveld, Houthuijzen en Pelgrom die 
door huwelijk onderling verwant waren. 
Op 23 mei 1836 werden door ds. H.P. Scholte tijdens een bijeenkomst in Loos-
drecht Gijsbert Haan en Tijmen Grootveld tot ouderlingen benoemd en Gerrit 
Meijer en Jan Donker tot diakenen. Hiermee was de oprichting van de Christelijk 
Afgescheiden Kerk in Hilversum een feit. Deze kerk ging deel uitmaken van de 
Classis Loosdrecht. Omdat in Baarn, Eemnes-Binnen en Lage Vuursche maar een 
gering aantal afgescheidenen woonden, werden zij bij Hilversum gevoegd. De af-
gescheidenen van Baarn bleven bij Hilversum behoren tot dat in 1852 in de Lage 
Vuursche een nieuw conventikel ontstond. Korte tijd later verhuisde deze naar 
Baarn en groeide uit tot een Christelijk Gereformeerde Kerk. In Eemnes is het nooit 
tot een eigen afgescheiden gemeente gekomen. De Chr. Gereformeerde Gemeente 
in Hilversum bestaat nog steeds en is thans in de Rehoboth Kerk aan de Kleine 
Drift gevestigd. 
Wie nu denkt dat alles geregeld was en men in rust verder kon met de opbouw 
van de nieuwe kerk heeft het goed mis. De Ned. Hervormde Kerk, die ook het 
burgerlijk bestuur met zich mee kreeg, reageerde ongekend fel. De afgescheide-
nen werden sociaal sterk onder druk gezet. Ouderlingen bezochten regelmatig de 
afgescheidenen om ze te vermanen weer zondags naar de kerk te gaan. En als men 
toch bleef volharden volgde uitsluiting van het Avondmaal.  
In de Code Penal, de voorloper van het huidige Wetboek van Strafrecht dat nog 
onder Napoleon was in gevoerd, stond een artikel dat beperkingen oplegde aan 
openbare bijeenkomsten van meer dan 19 personen die vooraf niet goedgekeurd 
waren door de overheid. De bijeenkomsten van de afgescheidenen werden hier-
onder gerekend. Zo ook die in Hilversum. In juni 1836 kwam het tot een grote 
vechtpartij in en rond het huis van Gijsbert Haan dat stond ter plaatse van Heren-
straat 2-4, toen de burgemeester van Hilversum op onhandige wijze een bijeen-
komst van afgescheidenen wilde beëindigen. Hendrik Dankelscheijn raakte als 
enige zodanig gewond dat hij zich met verwonding aan het hoofd onder doctors-
behandeling moest stellen. Ook de burgemeester kreeg rake klappen. Opvallend is 
dat in de rechtszaak die volgde, alleen afgescheidenen terecht stonden. Er werden 
flinke geldboetes en gevangenisstraffen uitgedeeld. Ook werden korte tijd soldaten 
ingekwartierd bij afgescheidenen als strafmaatregel. In hoger beroep werden de 
meeste veroordeelden vrijgesproken; alleen W. Karsemeijer uit Loosdrecht moest 
een gevangenisstraf van 3 dagen uitzitten. Gijsbert Haan bleef zitten met een vol-
ledig vernield huis. 
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In de beginjaren was er nog geen eenheid onder de afgescheidenen. Verschillende 
dominees hadden zo hun eigen ideeën over hoe het verder moest. De belangrijk-
ste onder hen waren ds. A.C. van Raalte, ds. A. Brummelkamp, ds. H.J. Budding, 
ds. H. de Cock en ds. H.P. Scholte. Deze laatste behield een eigen idee over de 
kerkordening, terwijl de anderen zich vonden in het opnieuw aannemen van de 
Dortse Kerkorde uit 1619. In 1840 kwam het tot een openlijk conflict tussen de 
beide stromingen. Onder invloed van Gijsbert Haan en Tijmen Grootveld had de 
Afgescheiden gemeente in Hilversum zich ondertussen afgekeerd van ds. Scholte. 
Gijsbert Haan vergezelde ds. H. de Cock naar Utrecht toen in 1840 Scholte defini-
tief geschorst werd. Als reactie hierop ging Scholte met zijn gemeente in Utrecht 
zijn eigen weg, gevolgd door enkele gemeenten in de omgeving, o.a. die te Loosd-
recht. Deze scheuring in de kerk van de afgescheidenen maakte een nieuwe inde-
ling in classes noodzakelijk. Hilversum, Bunschoten, Westbroek en Achttienhoven 
vormden de nieuwe classis Hilversum. Haan en Grootveld bleven namens Hilver-
sum lid van de nieuwe classisvergadering. 
 
 
AFGESCHEIDENEN EN AMERIKA 
 
De slechte economische situatie in Nederland en de aanhoudende intimidatie en 
achterstelling van de afgescheidenen maakte dat de leidende personen onder de 
afgescheidenen uit begonnen te kijken naar mogelijkheden om de levensomstan-
digheden te verbeteren. Scholte was de eerste die overwoog om te emigreren. Hij 
vroeg toestemming om in Nederlands-Indië of in Suriname een kolonie te mogen 
stichten. Dit verzoek werd afgewezen met als reden dat men de onrust die de afge-
scheidenen veroorzaakten, niet wilde laten overslaan naar de koloniën. Hierop 
richtte Scholte zijn blik op de USA. De USA stonden open voor nieuwe immigran-
ten en kenden geen enkele beperking ten aanzien van geloofsuitingen. Scholte 
kocht in de pas gestichte staat Iowa grote stukken grond en stichtte de stad Pella. 
In april 1847 vertrok Scholte met een groot deel van zijn gemeente naar de USA. 
Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door ds. A.C. van Raalte. Hij had zijn blik la-
ten vallen op Wisconsin, waar al eerder Nederlanders naartoe geëmigreerd waren. 
Eind 1846 vertrok hij naar de USA. Vanwege de winter verbleef hij in Detroit, Mi-
chigan. In het voorjaar van 1847 werd doorgereisd, niet naar het einddoel Wiscon-
sin maar naar Black Lake, nabij de monding van de Black River in Lake Michigan. 
Hier zou Van Raalte onder harde en bittere omstandigheden zijn kolonie Holland 
stichtten.  
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In de jaren 1845 en 1846 waren al afgescheidenen op eigen gelegenheid naar de 
USA vertrokken. Zij hadden zich in New York en Albany in de staat New York en 
in de aangrenzende staat New Jersey gevestigd. Hier woonden nog grote groepen 
Nederlanders  die afstamden van de oorspronkelijk inwoners van de kolonie 
Nieuw Nederland. Hun kerk, de Dutch Reformed Church (DRC), was de voortzet-
ting  van de 17e-eeuwse Nederduits Gereformeerde Kerk uit de oude kolonie, en 
had een grote aantrekkingskracht op de afgescheidenen. Deze kerk kon de alsmaar 
groter worden stroom van afgescheidenen die naar de USA emigreerden niet aan 
en begon hen door te sturen naar de kolonie van Van Raalte in Holland, Michigan, 
en die van Scholte in Pella, Iowa. 
 
Als Gijsbert Haan in 1847 in New York aankomt, blijft hij aanvankelijk ook in 
New York wonen. Nadat zijn verzoek om terug te keren naar Nederland afgewe-
zen was omdat hier voor geen geld beschikbaar was, verhuisde Haan met enkele 
leden van zijn groep naar Albany. In deze stad werd hij actief in de DRC. Zijn op-
vattingen over het geloof stroken niet helemaal met de lokale DRC kerk en hij 
krijgt het advies om af te reizen naar Holland, Michigan. Haan sluit zich aan bij 
een groep die bij aankomst in Michigan de stad Vriesland, nabij de stad Zeeland, 
zou stichten. Begin 1851 verhuist Gijsbert Haan met zijn gezin naar Grand Rapids, 
waar ook zijn schoonzoon Gijsbert Grootveld zou komen wonen. Haan en Groot-
veld worden ouderling in de Second Reformed Church in Grand Rapids. De First 
Reformed Church was begin 1848 gesticht door de Amerikanen en er werd dus in 
het Engels gepreekt. De Second Reformed Church werd door de Nederlanders op-
gericht rond 1849; er werd in het Nederlands gepreekt; en in feite was het een 
Christelijk Afgescheiden Kerk. Door de grote overeenkomsten tussen de DRC en 
de kerk van de afgescheidenen kwam het in 1856 tot een samengaan van beide 
kerkgenootschappen in de Reformed Church of America (RCA).  
 
Gijsbert Haan, die actief betrokken was bij de fusiebesprekingen, had grote moeite 
met het feit dat toegestaan was dat naast de Heidelbergse Catechismus ook andere 
waren toegestaan en dat het liedboek ook liederen bevatte die niet waren geba-
seerd op Psalmen. Een compromis was gevonden door de afzonderlijke gemeen-
ten te laten bepalen of men strikt de Dortse kerkorde wilde volgen of dat de cate-
chismus en het liedboek uit de USA gebruikt konden worden.  
Een breekpunt kwam voor Haan toen hij vernam dat niet alleen lidmaten, maar dat 
ook ouderlingen en zelfs dominees lid waren van de ‘geheime broederschap’. Be-
doeld was de Vrijmetselarij. Dit lag in Nederland in de 19e eeuw heel gevoelig 
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vanwege het gesloten karakter en de eigen geloofsopvattingen over een schepper. 
In de USA was de organisatie opener en meer gericht op maatschappelijk hulpbe-
toon, vergelijkbaar met het Reveil. Voor Haan was dat de reden om met enkele 
lidmaten uit de nieuwe kerk te stappen, korte tijd later gevolgd door ds. H.G. 
Kleyn met het overgrote deel van de Second Reformed Church in Grand Rapids. In 
1857 volgden binnen enkele maanden nog vier andere gemeenten in de omgeving 
van Grand Rapids. Deze gemeenten organiseerden zich in, wat later zou gaan he-
ten, de Christian Reformed Church of North America (CRC). Haan en Grootveld 
waren in de beginjaren ouderling. Haan zou rond 1870 zelfs leraar worden in de-
ze kerk. Gijsbert Haan wordt tegenwoordig gezien als één van de grondleggers 
van de CRC met in 2004 zo’n 260.000 lidmaten. De RCA had in datzelfde jaar zo’ 
n 250.000 lidmaten. Ter vergelijking: als de Gereformeerde Kerk in Nederland op-
gaat in de PKN telt zij zo’n 640.000 lidmaten. 
 
 
NOG EEN OPMERKELIJKE AFSTAMMELING UIT DE FAMILIE GROOTVELD 
 
VIIe. Peter Grootveld, zoon van Tijmen (VIc). 
Geboren Baarn 12-09-1819; overleden Hilversum 05-12-1880 
Huwde Hilversum 03-02-1844 met: 
Emmetje Vos, dochter van Gerrit Vos en Jannetje Muijs 
Geboren Nijkerk 03-12-1819; overleden Hilversum 05-08-1898 
 
Peter Grootveld was arbeider. Ook hij behoorde tot de afgescheidenen. Peter ver-
huisde met zijn familie mee naar Hilversum. Uit zijn huwelijk met Emmetje wer-
den acht kinderen geboren, zes zonen en twee dochters, onder wie: 
 
VIIIa. Gerrit Grootveld (Hilversum 09-10-1845, Hilversum 06-08-1919). Gerrit was 
arbeider. Hij huwde Hilversum 14-08-1869 met Aaltje van Loenen uit Hilversum. 
Uit hun huwelijk: 
 
IXa. Emmetje Grootveld (Hilversum 28-06-1870, Hilversum 17-12-1952) huwde 
met Steven Rouvoet uit Nijkerk. Steven was groentehandelaar te Hilversum aan de 
Hilvertsweg. 
Uit hun huwelijk: 
 
Xa. Harmen Rouvoet (Hilversum 19-08-1896, Hilversum 15-06-1989). Harmen 
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was groentehandelaar aan de Gasthuisstraat. Hij huwde Reintje van Stokkum uit 
Arnhem. 
Uit hun huwelijk: 
 
XIa. A. Rouvoet huwde T. de Ooij en zij zijn de ouders van: André Rouvoet, politi-
cus voor de Christen Unie. André was minister voor Jeugd en gezin (2007-2010), 
vicepremier (2007-2010) en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(2010) in het Kabinet Balkenende IV. 
 
 
HERKOMST VAN DE INFORMATIE 
 
Het was voor de auteur, Harry van der Voort die woont in Hilversum, een bijzon-
dere ervaring dat aan de geschiedenis van de Eemnesser familie Grootveld ook 

Tijmen Grootveld 
(1778-1848) 
X 
Trijntje Houthuijzen 
Baarn, Eemnes, Hilversum 
 
 
Teunis Grootveld Gijsbert Grootveld Pieter Grootveld X Emmetje Vos 
(1812-1874) (1801-1876) (1819-1880)  Baarn 
X X 
Aartje Rijkhof Tijmetje Haan Gerrit Grootveld X Aaltje van Loenen 
Baarn, Eemnes Baarn, Gr.Rapids (USA) (1845-1919)  Hilversum 
 
Jacob Grootveld   Emmetje Grootveld X Steven Rouvoet 
(1845-1899)   (1870-1952) 
Baarn, Lttle Falls (USA)   
   Harmen Rouvoet X Reintje van  
   (1896-1989)  Stokkum 
Tijmen Grootveld Gijsbert Grootveld  
(1852-1909) (1857-?) A. Rouvoet X T. van Ooij 
Grand Rapids (USA) Grand Rapids (USA)  
  André Rouvoet 

Dit sluit aan bij het grote overzicht van de familie Grootveld geplaatst in HKE-kwartaalblad 2012 nr. 2 
blz. 122-123.  
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een stuk kerkelijke geschiedenis van Hilversum bleek te hangen. In deze korte 
schets van de familie Grootveld was maar plaats voor een selectie uit de gevonden 
hoeveelheid informatie. Ook konden niet alle vragen opgelost worden. Zo is het 
nog niet duidelijk geworden of Gerrit Grootveld, de oprichter van Grootveld Auto-
materialen aan de Spoorstraat in Hilversum, behoort tot deze familie.  De Amster-
damse antirookmagiër Robert Jasper Grootveld (1932-2009) en zijn achterneef ac-
teur Johnny Kraaikamp (1925-2011) behoorden hoogstwaarschijnlijk niet tot deze 
familie. 
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Henk van Hees verschafte aanvullende informatie en hielp de tekst binnen aan-

vaarbare proporties terug te brengen; adressen konden achterhaald worden 
met behulp van het huizenproject van Wiebe van IJken. 


