
V. FAMILIE APOTHEKER 

 
De genealogie van de Groningse familie begint vooralsnog bij Jan Pieters en Albertje Harms die in 1738 te 

Nieuwe Pekela trouwden. Een van de zonen uit dit huwelijk is overigens verantwoordelijk voor een tak met de 

naam Pothuis: Roelof Jans Pothuis, ged. Nieuwe Pekela 1742. Zijn broer Harm Jans (Nieuwe Pekela 1746-

Oudezijl 1823) kwam in 1786 met de naam Apothecar voor, hoewel niet blijkt dat hij een apotheker was (hij was 

schipper). Uit zijn huwelijk met Hindrikjen Derks ('de wrou van Harm Jans Apticker') werd o.a. dochter Grietje 

Harms geboren. Haar zoon uit het huwelijk met Jacob Pieters (Nieuwolda 1802) kreeg de naam Apot(h)eker: 

Harm Jacobs Apotheker (Nieuwolda 1804-Nieuw Scheemda 1845), voorouder van alle Groningse Apothekers en 

de (demissionaire) minister van Landbouw [Petronella J.C. Elema, 'Genealogie Apotheker', in: Ts. Westerwolde 

20 (1999), nr 2, p 49-54]. 

 

1m (mannelijke lijn). Jacob Taekes trouwde met Grietjen Pieters te Nieuwolda. 

 

Hij zal rond 1710 geboren zijn. Zijn naam wordt ook als Jacob Takes of Jacob Tonkes 

geschreven. Jacob was weduwnaar van Eltjen Roelofs met wie hij drie kinderen had: Geertjen 

(14-5-1730), Roelof (9-3-1734), Sijbolt (10-6-1736). Hun trouwdatum is nog niet gevonden. 

Op 1 juni 1738 deed hij geloofsbelijdenis bij dominee     .  Hij hertrouwt met Grietjen ergens 

tussen 1737 en 1739, voor hun eerste kind geboren werd. Al hun kinderen werden in 

Nieuwolda gedoopt. 

 

Kinderen:  

Eltjen, gedoopt op 3-1-1739; 

*Pieter, 24-3-1741; 

Sijbolt, 4-7-1746; 

Jan, 4-10-1748. 

 

2m. Pieter Jacobs trouwde met Jantjen Jurjens Breuker op 18-6-1775 in Nieuwolda. 

 

Jantjen was op 14-2-1746 geboren (gedoopt 16/2). Haar ouders waren Jurien Jans Breuker en 

Martjen Tiddes (haar tweede huwelijk), die op 3-8-1738 in Nieuwolda getrouwd waren. 

Jantjen had een oudere broer (Jan, geboren 22-3-1739) en twee zussen (Grietje, 6-9-1741; 

Hilje, 1-6-1743).  

Haar grootouders waren Jan Juriens en Hille Juriens, die op 29-9-1700 getrouwd waren in 

Nieuwolda. Hille werd in 1714 lidmaat van de kerk; Jan Juriens volgde op 10-3-1723. De 

vader van Jantjen had 5 zussen en 1 broer. De familie van Jantjen woonde dus al generaties 

lang in Nieuwolda. 

 

Pieter en Jantjen kregen twee zoons, beiden geboren in Nieuwolda. 

 

Kinderen:  

*Jacob, geboren op 26-4-1776; 

Jan, 21-8-1783 

 

1v (vrouwelijke lijn). Jan Pieters trouwde met Albertje Harms op 6-8-1738 in Nieuwe Pekela. 

 

Jan Pieters is in ~1718 in Veendam geboren.  

Albertje Harms is gedoopt in Nieuwe Pekela in 15-6-1718. Ze was de dochter van Harm 

Bartels en Jantje Freriks. 

 

Hun kinderen werden alle in Nieuwe Pekela (voorheen Boven Pekela) gedoopt. 

 



Kinderen: 

Grietje Jans, gedoopt 27-6-1739, jong overleden; 

Harm Jans, gedoopt 4-9-1740, jong overleden; 

Roelof Jans Pothuis, gedoopt 9-3-1742, getrouwd en nageslacht; 

Grietje Jans, 19-3-1744, getrouwd, kinderloos gestorven; 

*Harm Jans van ’t Apothecar, geboren 2-2-1746, gedoopt 13-2-1746. 

Onnegien Jans Apteeker, geboren in 1758; ze is overleden op 9-11-1841  te Oude Pekela. 

 

2v. Harm Jans ’t Apothecar trouwde met Hindrikkyn Derx op 10-1-1768 in Nieuwe Pekela.  

 

Hindrikkyn wordt ook wel Hindrikjen Derks genoemd, geboortedatum niet bekend, dochter 

van Hindrikjte Dirks. 

Harm Jans Apothekar (Pothuis) was schipper op de “Vrouwe Martha” en overleed op 18-1-

1823 op zijn schip in Nieuwe Schans. Hij liet ook een bunder land na (testament) ter verdeling 

onder zijn kinderen en kleinkinderen. Hindrikkyn werd op 13-4-1798 begraven in Nieuwe 

Pekela als de vrouw van Harm Jans Apticker.  

Op 28-1-1799 hertrouwde Harm Jans Apothecar  (hij heeft de ’t laten vallen) met Liebe Jans. 

Liebe was de dochter van Jan Harms (Tijken) en Rixte Boelens en was eerder getrouwd met 

Hindrik Geerts. Liebe is op 27-5-1758 gedoopt; ze is na 1822 overleden.  

 

Z’n dochter Annegijn werd gearresteerd voor heling met pronk stelling en veroordeeld tot vijf 

jaar tuchthuis op 5-2-1819. Ze stond op het schavot op 8-3-1819. Ze overleed in het tuchthuis 

in 1823. 

 

Derk Harms werkte als loods en bleef op zee in 1813. 

 

Kinderen:  

Albertje Harms Apothecar, geboren 22-8-1769, getrouwd en nageslacht; 

Annegijn Harms Apothecar, geboren/gedoopt: 23-9/4-10-1772; 

*Grietje Harms Apothecar, geboren 14-8-1775; 

Derk Harms Apothecar, geboren 11-11-1777, getrouwd en nageslacht; 

Jantje Harms Apothecar, geboren /gedoopt: 22-1/30-1-1780, jong overleden; 

Harmke Harms Apothecar, geboren/gedoopt: 10-5/18-5-1783; 

Jantje Harms Apothecar, geboren 14-1-1786, getrouwd en nageslacht; 

Geeszijn Harms Pothuis geboren 13-1-1788, getrouwd en nageslacht.  

 

3. Grietje Harms Apothecar trouwde met Jacob Pieters op 25-5-1802 te Nieuwolda. 

 

Jacob Pieters was de zoon van Pieter Jacobs en Jantje Breuker; hij werd gedoopt in 

Nieuwolda op 5-5-1776 en overleed op 5-6-1805. Hij werkte in Nieuwolda als arbeider.  

 

Kinderen: 

Harm Jacobs Apotheker, geboren 4-1-1803, jong overleden; 

*Harm Jacobs Apotheker, geboren 14-4-1804. 

 

4. Harm Jacobs Apotheker trouwde met Engeltje Jans Prak op 6-3-1829 te Scheemda. 

 

Engeltje Prak was de dochter van Jan Hindriks Prak (overleden 28-4-1817 in Winschoten), 

die op 6-6-1788 trouwde met Sieke Freerks te Winschoten. Engeltje is op 14-6-1805 geboren 

en overleed op 14-11-1867. Harm overleed op 11-12-1845. Ze wonen in 1829 in Nieuw 



Scheemda nr. 27. Harm had de naam van zijn moeder aangenomen. Z’n vader was ruim een 

jaar na zijn geboorte overleden. Het is dus niet verwonderlijk dat toen de vraag kwam een 

naam te bedenken, hij die van zijn moeder kreeg. Hij werkte als boerenknecht en los arbeider.  

 

Kinderen: 

Jacob Harms, geboren 05-04-1827 (Winschoten), zijn vader is onbekend, overleden op 4-9-

1827; 

Jacob Harms, geboren 18-9-1829 (Nw Scheemda), overleden 2-1-1838; 

Jan, geboren op 12-1-1834, getrouwd en nageslacht; 

*Hindrik Harms, geboren op 6-4-1837; 

Ocko Harms, 6-4-1837 (tweeling broer van Hindrik), getrouwd en nageslacht; 

Jacob Harms , 18-1-1842, gehuwd (met de weduwe van Ocko) en nageslacht. 

 

5. Hindrik Harms Apotheker trouwde met Geertje Drenth op 23-5-1863 in Nieuwolda. 

 

                             
 

Geertje was de dochter van Frans Alberts Drenth en Jantje Pieters Boltje. Geertje is geboren 

op 9-10-1839 te Nieuw Scheemda; ze overleed op 10-7-1910 in Nieuwolda. Hindrik overleed 

in Roden op 5-3-1920.  

 

Toen ze trouwden verdiende Hindrik de kost als boerenknecht; Geertje als dienstmeid. In 

latere documenten  staan ze te boek als arbeid(st)er; Hindrik was ook betrokken bij het 

graafwerk aan het Eemskanaal. Ze woonden in Nieuwolda. De overleving stelt dat hij een 

vroom man was. 

 

Kinderen: 

Harm, geboren op 19-10-1863 (Nw Scheemda), getrouwd en nageslacht; 

Frans, 16-9-1865 (Woldendorp), overleden 19-9-1865; 

Frans, 10-3-1870 (Nieuwolda), overleden 27-3-1870; 

Jan, 10-3-1870 (tweeling broer van Frans), overleden 22-3-1870; 

*Frans, 8-12-1871, 

Jantje, 19-9-1873, gehuwd; 

Engeltje, 14-5-1875, gehuwd; 

Jan, 29-4-1877, gehuwd en nageslacht; 

Pieter, 3-2-1880 (Nieuwolda), gehuwd en nageslacht. 

 

 

 

 



6.Frans Apotheker trouwde met Antje van der Molen op 23-3-1895 in Nieuwolda.  

 

                                  
 

Antje was de dochter van Kobe van der Molen en Frouke van der Wijk; ze is geboren op 10-

12-1873 in Nieuw Scheema. Ze overleed op 6-3-1957. Frans overleed op 25-10-1951 en is 

begraven in Loppersum.  

 

Het echtpaar woonde sinds 1911 in Loppersum op de Kruisweg 155 (later hernummert in 

Kruisweg 168; nu nr.14). Ze waren lid van de Gereformeerde kerk.  

 

 

      
Huis van Frans en Antje op de Kruisweg                  Het groenten en fruit bedrijf van Frans 

 

Ze woonden vlak naast de kerk, die ook op de Kruisweg stond. Het besluit tot de bouw van de 

kerk werd in 1877 genomen; initieel deed het dienst als evangelisatiegebouw; in 1891 werd 

echter besloten om de Christelijk Gereformeerde kerk van Loppersum zelfstandig te maken. 

Het werd een bloeiende gemeente. In 1891 zijn er 53 gezinnen met samen 228 leden; in 1898 

is het aantal gestegen tot 413, in 1917 tot 623 en in 1927 is het aantal gegroeid tot 720 leden.  

Het kerkgebouw werd eind twintiger jaren vergroot. Vlak voor de oorlog zijn er 935 

leden.                                                                                                                               

Het leven van Frans en Antje was waarschijnlijk nauw met deze gemeente verbonden.  

 In 1895 werkte Frans als boerenknecht en dagloner. Frans had echter een ondernemende 

geest, naast een belangstelling voor het grotere geheel. Zo sloeg hij de politieke berichtgeving 

in de krant nooit over. 

 

 

 

 



      
 

De Kruisweg (ca. 1915) met geheel links de Gereformeerde kerk, ernaast de pastorie. De 

palen langs de weg duiden er op dat er al elektriciteit was. Een hondenkar bij de ingang van 

het kerkhof aan de Kruisweg (mogelijk Frans). 

 

In 1896 startte hij een vrachttransport bedrijf (een bodedienst) en transporteerde goederen 

tussen Loppersum en Groningen. Hij begon met een hondenkar, dat kostte hem eens een 

transport toen de hond achter een dier een vaart “het Diep’’ in sprong. Hij ging over op een 

paard en wagen. In 1927 kocht Frans een vrachtauto. Het kenteken A13231 van de wagen 

werd op 17-3-1927 uitgegeven. In 1935 volgde een nieuwe vrachtauto met kenteken A24711. 

Zijn zoon Harm kocht tussen 1936 en 1948 nog drie vrachtwagens. Tot midden jaren veertig 

reden ze viermaal per week (dins-, donder-, vrij- en zaterdag) naar Groningen.  

 

 
 

Bodediensten in Loppersum in 1934 en 1941. De eerste Bodewagen van Frans Apotheker. 

 

Ze vertrokken ’s ochtends om negen uur richting Groningen, waar ze een standplaats hadden 

en om vier uur in de namiddag met lading weer terug naar Loppersum. 

 

De kinderen van Frans en Antje gingen allen naar de Christelijke school in Loppersum; zijn 

oudere broer Harm zat in het bestuur van 1901 tot 1919 als secretaris. Harm woonde ook op 

de Kruisweg en verdiende zijn brood als slager. 

 

Op 1 december 1894 wordt een school met de Bijbel geopend in Loppersum, het gebouw 

Rehoboth. A Pilon werd het eerste schoolhoofd en zou dat blijven tot zijn pensioen in1930. 

De kinderen van Frans en Antje gingen hier naar school. De school werd beschouwd als een 

particuliere onderneming, wat betekende dat de ouders het onderwijs uit eigen zak moesten 

financieren.  



Elke maandagmorgen namen de kinderen 24 cent schoolgeld mee; dat zal een forse aanslag 

geweest zijn op de financiële middelen die Frans en Antje ter beschikking stonden. De 

onderwijswet van 1920 maakt hieraan een einde. De school werd te klein en in 1922 werd een 

nieuwe school in gebruikgenomen aan de Wirdumerweg. Antje heeft hier haar laatste 

schooljaren  doorgebracht. Rehoboth werd in 1933 een kleuterschool en later een jeugdhonk.  

 

 
 

Schoolfoto uit 1908 waarop een aantal oudere kinderen van Harm en Frans te zien zijn. 

Kinderen van Harm: 1. Frans, 2. Jacob, 3. Epke; kinderen van Frans en Antje: 4. Harm?, 5. 

Frouwien, 6.Berend en 7. Jan. Berend en Jan emigreerden in de mid jaren twintig naar 

Amerika. Frouwina overleed in 1928 in het kraambed.   

 

In de zomer van 1908 werden Antje en Frans getroffen door een zwaar verlies; hun zoon 

Kobe overleed op twaalf jarige leeftijd na een ernstig ongeluk. 

 

Een aantal kinderen werkten mee in het bedrijf van Frans, terwijl de andere kinderen zodra ze 

oud genoeg waren met allerlei werkzaamheden het gezin ondersteunden. Loppersum had 

uitgebreide bessenboomgaarden, waar de kinderen tijdens oogsttijd een extra zakcentje 

konden verdienen. Ook was er een verwerkende industrie, die ook seizoenswerk bood.  

De twee oudste jongens van het gezin dienden in het leger in WO.I. Direct na het einde van de 

oorlog werd het gezin getroffen door de Spaanse Griep, een epidemie die Europa voor enige 

tijd in zijn greep hield, maar het gezin, hoewel allen ernstig ziek werden, kwam er gezond 

boven op.  

In het gezin van Harm daarentegen velde de Spaanse griep in 1918 de oudste zoon Hindrik op 

23 jarige leeftijd, terwijl Jacob al eerder in 1915 was overleden op 19 jarige leeftijd. 
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Frans trad in 1926 tot het schoolbestuur toe; hij trad af in 1934.  

In 1928 moest hij op zoek naar een schoonmaakster voor de school. Er werd een advertentie 

geplaatst; kandidaten konden hun wensen kenbaar maken bij Antje van de Molen, mogelijk 

een nicht. 

 

          
 

bessenplukken 1. Frouwina, 2. Jan, 3. Epke            werken in het conservenfabriekje: 1. Henk, 

(nichtje), 4. Berend.                                                   2. Jan, 3. Berend.(ca 1917) 

 

De midden jaren twintig vormden echter een emotioneel bewogen periode voor het gezin. In 

1923 overleed hun zoon Pieter op 18 jarige leeftijd na een ziekbed; twee jaar later emigreerde 

Berend naar Amerika; in 1927 gevolg door Jan, in navolging van broers van hun moeder, die 

eind negentiende eeuw de oversteek hadden gemaakt. Tot overmaat van ramp overleed 

Frouwina in 1928 in het kraambed; ze liet vier kleine kinderen achter. In vijf jaar tijd waren 

Frans en Antje vier volwassen kinderen kwijt; het leven ging echter door. 

 

 

 
De Bodewagen heeft een lekke band in Groningen; Frans en Kobe of Johannes werden er op 

uitgestuurd om de band te laten plakken (~1928). 

  

In Groningen had Frans een standplaats op de Grote Markt No. 7a. Om de belangen van de 

boderijders te coördineren en deze met meer effect bij de verantwoordelijke instanties te 

kunnen behartigen, werd in 1928 de Bodenvereniging ‘Door Eendracht Sterk’  (DES) 
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opgericht. Er werden bijvoorbeeld tarieven - afspraken gemaakt en maatregelen genomen om 

oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Frans trad toe tot het bestuur.  

Kobe, hun een na jongste zoon, breidde de transport activiteiten uit met fruit, ingegeven door 

de aanwezigheid van een grote fruitmarkt in Loppersum, de Pomona. Frans had een 

vergunning om als groothandelaar op de markt in te kopen.  

 

 

 
 

Het bestuur van de D.E.S. op 16 april 1932. Frans tweede van links op de voorgrond. 

 

 
 

De vrachtauto van Frans op de Grote Markt ca. 1930. 

 

Het bedrijf was te klein om alle kinderen werk te verschaffen;. De andere zoons vonden werk 

bij de overheid waarvan twee bij de politie. Het is echter duidelijk dat Frans uiteindelijk goed 

boerde, waarvan zijn jongere kinderen profiteerden. 



 

     
 

De meisjesvereniging ca. 1930. 1. Jantje, 2. Antje (zie pijl).  

Jantje(rechts) en Antje (zittend op de stoelen) zijn lid van de meisjes vereniging. 

 

Zo zien we Antje en Jantje terug op een meisjesvereniging. Het sociale leven van de kinderen 

Apotheker zal zich voornamelijk binnen de Gereformeerde gemeente hebben afgespeeld. 

Waarschijnlijk zullen ze met scheve ogen gekeken hebben naar de kermis die ieder jaar 

tijdens de Loppersummer Jaarmarkt langs kwam. Tijdens de feestelijkheden rond het bezoek 

van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana aan Loppersum in 1929 hebben 

een aantal Apotheker kinderen onder leiding van meester Pilon het koninklijk gezin 

toegezongen.  

Antje gaat mid-jaren dertig als dienstmeisje werken in Haren; ze leert haar toekomstige 

echtgenoot kennen tijdens het huwelijk van haar broer Kobe en Elizabeth Veldman. Albert en 

Antje verloven zich in 1937.  

Als Frans met pensioen gaat, zet Harm het bedrijf met succes voort; een van zijn 

kleinkinderen zou het tot een kortstondig ministerschap brengen. 

  
Wagenpark van de fruithandel  in 1954 

 

Kobe en een aantal van zijn zusters (met gezinnen) emigreerden naar Amerika in de jaren 

vijftig ingegeven door onvrede met maatschappelijke ontwikkelingen na de oorlog. 
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Frans en Antje met van links naar rechts hun kinderen Ge, Johannes, 

Line, Antje en Jantje. 

 

Kinderen: 

Hendrik, geboren 22-5-1895, gehuwd en nageslacht; 

Kobe, 10-6-1896, overleden 25-7-1908 na een ongeluk met een paard; 

Harm, 27-1-1898, gehuwd (tweemaal) en nageslacht; 

Frouwina, 21-1-1900, gehuwd en in kraambed overleden in 1928; 

Jan, 18-1-1902, in 1927 geëmigreerd naar Amerika, Kalamazoo, gehuwd en nageslacht. 

Berend, 8-7-1903, in 1925 geëmigreerd naar Kalamazoo, US, gehuwd en nageslacht; 

Pieter, 25-2-1905, overleden 4-3-1923 na een ziekte; 

Frans, 13-7-1907, getrouwd en nageslacht; 

Kobe, 10-1908, overleden 1-3-1909; 

Kobe, 18-12-1909, getrouwd met Elisabeth Veldman, nageslacht, in 1953 geëmigreerd naar 

Amerika, Kalamazoo. 

Geertje (tante Ge), 31-3-1911, gehuwd, geëmigreerd naar Amerika, Kalamazoo; 

Jantje, 27-4-1913, gehuwd, geëmigreerd naar Canada, Ontario; 

*Antje, 2-6-1914;  

Engelina, 2-6-1914 (tweeling zuster van Antje), getrouwd en nageslacht, een aantal jaren in 

Canada gewoond, teruggekeerd naar Nederland, meeste kinderen achter gebleven; 

Johannes, geboren 3-8-1917, getrouwd en nageslacht. 

 



 
 

De familie Apotheker (1940); van links naar rechts, staande: Harm, Kobe, Elisabeth 

Veldman, Rikus Grashuis, Ge, Johannes, TeupTiggelaar (vrouw van Johannes), Johan Pool, 

verloofde van Frans (later trouwde Frans met Jennie), Frans; zittend: Geessien Bos (vrouw 

van Harm), Klaas Nap (achter vader), Lien, Albert Veldman, Antje, Jantje; voorgrond: vader 

Frans, moeder Antje, Trijn (getrouwd met Henk), Henk. Ter gelegenheid van het 45 jarig 

huwelijksfeest van Frans en Antje. Op kopieën van deze foto in het bezit van andere 

familieleden is het hoofd van de verloofde van Frans vervangen door Jennie’s hoofd; de 

krassen op deze foto duiden een zelfde intentie. 

 

                                                           Babyfoto van Antje 

 

 


