
HET JELLEMA ARCHIEF 

 

Het is altijd weer een bijzondere ervaring wanneer je de geschiedenis van het dorp de Glind 

waarneemt door de ogen van een ander, in dit geval van dominee Jellema. Hij was een echte 

verzamelaar: foto’s en dia’s, krantenartikelen, orde van diensten, jaarverslagen, historisch materiaal, 

artikeltjes die zijn opgenomen in zijn boekjes, overdenkingen, tekeningen, verhaaltjes van kinderen, 

enz. Een man die kennelijk besefte hoe belangrijk de waarde van archiefmateriaal uit privéarchieven 

is voor uithuisgeplaatste kinderen. Daar kunnen we als oud-bewoners alleen maar blij om zijn en we 

gaan er vanuit dat dit ook voor de huidige bewoners geldt. Je hoeft geen museumdorp te worden, 

maar dat dit dorp een bijzondere geschiedenis heeft, is iets om trots op te zijn.  

In het Jellema archief gaat het niet om informatie uit pupildossiers, het gaat om meer. Het gaat om 

het dorpsleven en al het lief en leed dat mensen in een dorp meemaken. Het  gaat om het besef dat 

de tijd niet stilstaat en dat herinneringen en tastbare herinneringen uit het verleden belangrijk zijn. 

Dat geldt zeker voor uithuisgeplaatste kinderen die van hand tot hand gaan en die later op zoek gaan 

naar hun verleden en daarbij de nodige problemen ondervinden. In een aantal artikelen willen we 

aandacht schenken aan deze man en wat hij heeft betekend voor de bewoners in het Jeugddorp.  

Laten we eens beginnen met een artikeltje uit het kerkblad van de Immanuelkerk in Barneveld , in de 

rubriek Favoriet van de maand, december 1989:  

‘Op 30 november 1936 werd Johannes Jellema geboren in het Friese Scharnegoutum. Hij 

groeide op in de vrije natuur. Doordat hij veel bij de buurman was, die boer was, leek hem dat ook 

een mooi beroep. Al was zijn vader dan ook smid. In het dorp waar hij woonde bezocht hij de lagere 

school. Er waren er in die tijd twee. Nu staat er nog maar een school. Daar werd hem ook muziek 

bijgebracht (verplichte orgelles). Omdat hij op school goed zijn best deed mocht hij naar het lyceum. 

Als werkstudent heeft hij heel wat baantjes gehad. O.a. werken bij de melkboer en zelfs bij de 

bakker. En daarnaast natuurlijk de studie. Hobby’s heeft hij genoeg. Zoals: Fotograferen en dia’s 

maken, lezen en reizen. Zijn muziekkeuze was o.a. Laurens van Rooyen, gospelmuziek en zo af en toe 

toch nog eens een orgelconcert. Op onze vraag wat hij vindt van de hedendaagse muziek 

antwoordde hij: “Wel goede liederen, maar vroeger zong men, de Heer zij op het Hoogst geprezen. 

En nu lijkt het wel of men zingt, de Heer zij op het Hardst geprezen. Wat betekent Kerst voor u? Hij 

antwoordde: Feest”. Een bijzondere gebeurtenis maakte hij mee in Jeruzalem. Hij was daar in een 

postkantoortje om te kijken of er nog post uit Nederland voor hem was. Een Joodse man achter het 

loket vroeg hem naar zijn paspoort, dat gaf hij. En opeens begint de Joodse man in het Fries tegen 

hem te praten. Deze man bleek in de oorlog in Friesland te hebben ondergedoken gezeten. Ds .  

Jellema: “Zo zie je eens komen we allemaal samen in Jeruzalem.”’ 

Een beeld van een man die op 20 augustus 1972 zijn intrede deed als geestelijk verzorger van het 

Jeugddorp ‘De Rudolphstichting’ en predikant van de Gereformeerde Kerk te De Glind. (Bron: het 

Jellema archief: de originele uitnodiging).   
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