
Mellema, Derk Jans. - Landbouwer. - Geboren 21 Aug.
1895 te Nieuw Scheemda. - Vader: Sieto Robert Mellema,
geb. 9 Mrt. 1866 te Reiderwoldcrpolder, overleden 2!)
April 1932 te Scheemda, landbouwer te Nieuw Schéemda,
wethouder der
Gem. Schéemda,
lid van de Pro-
vinciale Staten
van Groningen ;
Moeder: Anje
Bastiaans, geb.
10 Maart 1867
te Beerta, thans
wonende te

Schéemda. -
M. bez. de O. L.
school te Nieuw
Schéemda, de
M.U.L.O.-sch.

te Schéemda, de
H.B.S. met 3-
j.c. te Win-
schoten en de
landbouwschool
te Groningen.
In Aug. 1914
werd hij gemo-

biliseerd en
bleef onder de
wapenen tot
1918, toen hij
als res. 2e luitenant demobiliseer.de. Hierna was hij prao-
tisch werkzaam op de ouderlijke boerderij. - Op 22 Mei
1919 huwde hij te Beerta met Geertje» Harbcrdina Mel-
lema, geb. 6 Scpt. 1897 te Beerta. Uit dit huwelijk werden
2 zoons geboren nl. Sicto Robert op 24 April 1920 en Jurjen
Tam m o op 18 Sept. 1923. - Na zijn huwel i jk vestigde M.
zich als landbouwer op het bedrijf ' van zijn vader, dat hij
toen overnam. Dit bedrijf is een zuiver akkerbouwbedrijf,
bestaande uit 70 H.A. kleigrond. Voornamelijk worden
granen, peulvruchten en fi jne zaden geteeld. De teelt van
granen is hoofdzaak, mede door het feit, dat het stroo
coöperatief verwerkt wordt tot carton. - M. heeft steeds
groote belangstelling getoond voor het landbouworgani-



saticleven, waaraan bij actief deelneemt. Hij is lid van het
Dag. Bestuur van de Groninger Maatschappij van Land-
bouw, commissaris van de Coöperatieve Stroocarton-
fabriek ,,dc Toekomst", maakte deel uit van de crisis-
pachtkamcr bij het kantongerecht te Zuidbroek en van
het bestuur van de Gewestelijke Tarwe-Organisatie voor
Groningen en Drente. - Politiek behoort M. tot de Chr.
Hist. Unie. In deze partij bekleedt hij versch. functies
als voorz. der plaatselijke kiesvcreeniging, secr. der Staten-
kringvereen. Winschoten, penningm. der Kamerkring-
vereen. Groningen en plaatsvervangend lid van het Hoofd-
bestuur. Voor de Chr. Hist. Unie nam hij in 1931 zitting
als lid van den Raad der Gem. Scheemda en werd meteen
als wethouder gekozen, in 1935 volgde zijn verkiezing tot
lid van de Provinciale Staten van Groningen, welke Sta-
ten hem in 1937 tot lid van het college van Ged. Staten
kozen, tengevolge waarvan zijn wethouderschap werd be-
ëindigd. - M. behoort tot de Ncd. Herv. Kerk en wel tot
de orthodoxe richting. Reeds jarenlang is hij secr. van de
evangelisatievereeniging te Nieuw Scheemda, terwijl hij
door zijn lidmaatschap van het comité voor inwendige
zending in de Provincie Groningen verder blijk geeft van
zijn kerkelijke belangstelling. - Ook tot hot fin. gebied
strekt zijn werkzaamheid zich uit door zijn lidmaatschap
van het Dag. Bestuur van de Chr. Coöp. Volksspaarbank
„Eigen Haard" te Groningen. - Ondanks veel afwezig-
heid door zijn werkzaamheden elders als Gedeputeerde
enz. heeft M. de leiding van zijn bedrijf zelf behouden.


