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Dr. Roelof Jesse (coll. W.H.Strous, Rhenen)



Roelof Jesse 
1858 Zaltbommel - 1939 Rhenen

Willem H. Strous

Roelof Jesse werd op 13 juli 1858 te Zaltbommel geboren als oudste zoon van Jan 
Jesse, apotheker, en Dorothea Angenita Helena van Staveren. Roelof volgde van zijn 
16e tot zijn 20e jaar de gymnasiale opleiding in Zetten maar rondde deze voorberei-
dende studie af aan het gymnasium te Zaltbommel. Daarna studeerde hij Klassieke 
Letteren aan de universiteit van Leiden waar hij in 1893 promoveerde. In 1894 werd 
dr. Roelof Jesse benoemd tot conservator aan het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden. In 1907 werd hem eervol ontslag verleend waarna hij en zijn vrouw zich in 
Rhenen aan de Herenstraat vestigden. 
Hij huwde in 1900 te Rhenen Huiberdina Roelofina Johanna Moinat. Het huwelijk 
bleef kinderloos. Zijn vrouw overleed op 13 december 1932, hijzelf stierf op 27 januari 
1939. Zijn schoonmoeder, Wilhelmina Anthonia Moinat - Liethoff, zijn vrouw en hij 
liggen in één graf op de algemene begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg te Rhenen.

Op 23 december 2002 was het 95 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. 
Initiator en voorzitter van het eerste uur was dr Roelof Jesse, een man over wie 
binnen de vereniging weinig bekend is. Reden dus om eens wat onderzoek te doen 
naar zijn herkomst en naar wat voor man hij was.
Een tweede reden voor nader onderzoek lag in het feit dat wij pretenderen de één na 
oudste historische vereniging in de provincie Utrecht te zijn, ná Flehite in Amersfoort 
dat in 1878 werd opgericht. Toen uw secretaris en uw  pennningmeester acte de 
présence gaven op de boekenmarkt in Bredevoort op 5 oktober 2002 bemachtigden 
zij een overdruk uit het Jaarboek van Oud Utrecht 1973 met een artikel van L. van 
Tongerloo “De historische verenigingen in de provincie”. Van Tongerloo rept met 
geen woord over de Oudheidkamer Rhenen en omstreken, zoals wij toen nog heetten; 
voor haar bestond onze vereniging niet, zelfs niet in 1973 toen wij al ruim 65 jaar 
oud waren. De vraag rees: hoe kan dat? Waren de toenmalige bestuurders alleen maar 
naar binnen gericht met hun activiteiten? Wat was dat voor een voorzitter die blijk-
baar niet aan promotie van zijn vereniging deed?
Terwijl toch onze vereniging al binnen vier maanden nadat Jesse in Rhenen was 
komen wonen, was opgericht.

Grootvader Roelof Jesse (1795 Zaltbommel - 1858 Leiden)

Roelof Jesse was kleinzoon, zoon, neef (oomzegger) en achterneef van apothekers.
Grootvader Roelof Jesse werd op 4 februari 1795 in Zaltbommel geboren als 
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zoon van Pieter Jesse en Petronella Koek (overleden 22-08-1831 Zaltbommel) 
naar welke voorouders verder geen onderzoek is gedaan. Hij wordt op 8 febru-
ari 1795 in de Hervormde kerk in Zaltbommel gedoopt.  Op 18 augustus 1813 
wordt door Anthonij van Dijk, apotheker te Zaltbommel, aan Roelof een getuig-
schrift verstrekt dat hij drie jaren als leerling en daaraanvolgend ruim een jaar als 
bediende, d.w.z. 4 jaren in totaal, “eerlijk en braaf ” heeft gediend. Roelof vertrekt 
daarop naar Leiden waar hij in dienst treedt van apotheker Louis Guillaume Houël.
Naast zijn dienstbetrekking studeert hij aan de Universiteit van Leiden. Op 25 
maart 1817 wordt hem door Brugmans, hoogleraar in de medicijnen, botanie etc. 
aan de Universiteit van Leiden, een testimonium verstrekt dat hij gedurende de 
cursus van het academiejaar 1816/1817 nauwgezet aan Brugmans’ colleges in de 
scheikunde en botanie heeft deelgenomen. Ook apotheker Houël geeft een lovend 
getuigschrift af op 1 juni 1817 waarna Roelof, als Apotheker Elève, een verzoek 
richt aan de Provinciale Commissie Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt van 
Zuid Holland te Den Haag, om geexamineerd te worden als artsenijmengkundige 
voor een stad. Het examen vindt plaats op dinsdag 1 juli 1817 ‘s avonds om zes 
uur. Zijn diploma, afgegeven op 5 augustus 1817, wordt op 4 november 1817 gere-
gistreerd bij de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt te Leiden1.
Roelof begint in 1817 voor zichzelf als apotheker in de Houtstraat maar verhuist 
zijn apotheek in 1824 naar Rapenburg 38 dat hij in 1822 voor fl. 3.300,-- had 
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gekocht. Hij huwt in 1819, ondertrouw 24-02-1819, Catharina van Geer (geboren 
1800 Leiderdorp, overleden 1880 Leiden), dochter van Willem van Geer en Agatha 
Herdingh, uit welk huwelijk 13 kinderen worden geboren, onder wie in 1925 Jan, 
vader van onze dr. Roelof Jesse.

Zijn jongere broer Adrianus Arnoldus (geboren 1803 in Zaltbommel), oud-oom 
van “onze” Roelof, was ook apotheker en woonde bij hen in. Grootvader Roelof 
Jesse was lid van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht. Hij 
overleed in 1858. In zijn overlijdensadvertentie laat grootmoeder Catharina van 
Geer toevoegen: “De zaak wordt door mij onder de leiding van een bekwaam en 
geexamineerd Provisor voortgezet, waartoe ik mij met mijne vijf nog onverzorgde 
kinderen bij deze aanbeveel”. In 1860 nam zoon Roelof Jesse Jr. (geboren 07-11-
1839 Leiden), oom van “onze” Roelof, de apotheek tot 1871 voor zijn moeder 
waar. Op 31 december 1871 laat de weduwe R. Jesse - de Geer een advertentie 
plaatsen waarin zij, onder dankzegging voor het vertrouwen dat zij vele jaren heeft 
mogen ondervinden, meedeelt dat haar apotheek vanaf die dag zal worden voort-
gezet door H.B. Bock. Oom Roelof Jesse jr. nam de stadsapotheek over; hij was in 
oktober 1871 getrouwd met Wilhelmina Frederika van Benten. Na het overlijden 
van Catharina van Geer werd in 1881 Rapenburg 38 voor fl. 10.300,-- verkocht2.
        
Vader Jan Jesse (1825 Leiden - 1904 Leiden)

Vader Jan Jesse werd in Leiden op het Rapenburg geboren op 14 april 1825. 
Van zijn opleiding is weinig  bekend. Slechts een inschrijving van 12 september 
1838 is gevonden in de lijst van leerlingen van het Leids Gymnasium. Maar bij 
de volkstelling van 1849 woont hij bij zijn ouders in op Rapenburg 38 en als 
beroep wordt apotheker genoemd. In Leiden ook leert hij zijn vrouw kennen, 
Dorothea Agnita Helena van Staveren, geboren 25-12-1829 in Leiden in de 
Breestraat, dochter van Hendrik Johannes van Staveren en Catharina Allegonda 
van Ogten. Hun ondertrouw is op 28 september 1855; zij trouwen op 11 october 
1855 in Leiden. Volgens de huwelijksadvertentie is Jan Jesse dan al apotheker in 
Zaltbommel, waarheen Dorothea Jan volgt. 
 
Het blijkt dat Jan op 1 juli 1855 de apotheek van Huibert Boers in Zaltbommel 
heeft overgenomen. Hij heeft tevens van Boers de percelen Sectie A645, 646 en 
647, groot resp. ha -.1.51, -.12.10 en -.-.92, gekocht. Jan gaat aan het verbouwen 
en veranderen en dan onstaan er aan de Boschstraat een apotheek en een woon-
huis, secties A 1305 en 1306, en aan de achterliggende Olijstraat een laboratorium 
en een schuur, sectie A 1241. De percelen zijn via de tuinen met elkaar verbon-
den. In de Boschstraat liggen de percelen schuin rechts tegenover de plaats waar 
de Koningstraat uitmondt in de Boschstraat. Tussen de percelen van Jesse en de 
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Rozemarijnsteeg stond het laat-gotische huis, Boschstraat 24, van Harco Beckering 
Vinckers dat in 1935 werd gesloopt. Naar de mening van Beckering Vinckers werd 
het naastliggende huis nr 22, dus de apotheek van Jesse, in achttiende eeuwse 
archiefstukken “In de drie vijzels” genoemd, een verwijzing naar, ook toen al, een 
apotheek. Dit pand, in ieder geval de gevel, bestaat nog, het is nu een gedeelte van 
een modezaak. Beckering Vinckers spreekt over (pag. 117): “Met gesneden omlijs-
ting van het bovenraam en een fraai gesneden bloemornament in het bovenlicht, 
ongeveer 1750”. Zoetmulder heeft het over (pag. 37): “Ten dele behouden bleef 
daarnaast de vroegere apotheek met de sierlijk gesneden digitalis in het bovenlicht. 
Er is thans een modezaak in gevestigd, evenals in het volgende, geheel geamo-
veerde pand met de hoge opkamer”
In 1883 doet Jan Jesse zijn apotheek van de hand en verhuist op 28 augustus van 
dat jaar met zijn vrouw en de twee jongste kinderen, dochter Catharina (14 jaar 
oud) en zoon Jan (11 jaar oud), terug naar Leiden, waar hij aan de Korte Mare een 
huis koopt, nr 28, waar hij met zijn vrouw woont tot hun dood in 1902 resp. 1904. 
In Zaltbommel verkoopt hij zijn percelen met opstallen aan Gijsbert Mooring jr., 
metselaar te Zaltbommel. Het lijkt erop dat deze Gijsbert Mooring geen gewone 
metselaar/arbeider was, maar dat hij handelde in huizen en grond. Zijn artikelnum-
mer in de kadastrale legger beslaat meer dan vier paginas, vol met splitsingen, 
scheidingen, delingen, verenigingen etc3. 
Roelof Jesse - Periode Zaltbommel
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Roelof Jesse wordt in Zaltbommel, in 
de Boschstraat, in één van de kamers 
van de twee belendende huizen geboren 
op 13 juli 1858. Er komen nog meer 
kinderen, een broer, Hendrik Johannes, 
geboren op 10-07-1860; een zuster, 
Catharina, geboren 14-11-1868; en nog 
een broer, Jan, geboren 06-08-1872. 
Tussen de geboorten van Hendrik 
Johannes  en Catharina bevalt moeder 
Dorothea driemaal van een levenloos 
kind, tweemaal een dochter en eenmaal 
een zoon.

De kinderen zullen een onbezorgde 
jeugd hebben gehad wat is op te maken 
uit een paar opmerkingen van broer 
Hendrik Johannes, de latere Leidse 
architect. Op de achterkant van de foto 
van het huis aan de Boschstraat “In 
de drie vijzels” schrijft hij: “Leuk oud 
huis met hangkamertje en groote kelder 
waarin wij in de winter in de wastobbe 
gingen varen”. Voorts ligt er in het 

archief in Zaltbommel een brief van hem aan de Zaltbommelse Oudheidkamer, 
gedateerd maart 1941 Leiden, twee jaar voor zijn overlijden in februari 1943: 
“Mijn vader was apotheker en wij woonden Boschstraat 22. In het snijraam boven 
de deur was een Agave (Aloë) afgebeeld en op de lijst stonden drie vergulde 
vijzels (ca. 1750). In no. 24 was een slagerij met prachtige renaissancegevel. Ik 
denk nog dikwijls aan mijn genoeglijke jeugd in Zaltbommel en het kattekwaad 
wat wij daar uitgehaald hebben”.
Het is jammer dat van Roelof niet dergelijke ontboezemingen bewaard zijn geble-
ven4. 

Roelof Jesse - Periode Zetten

Als Roelof zestien jaar is vertrekt hij, op 27 augustus 1874, naar Valburg,  
dorp Zetten. 
In dit Overbetuwse dorp was ds. F.P.L.C. van Lingen, onder invloed van het 
Réveil, in de zomer van 1864 begonnen enkele jongemannen privéles te geven ter 
voorbereiding op de universitaire studie, met de wens dat er predikanten gevormd 

De voormalige apotheek in de Boschstraat, 

Zaltbommel, 13-11-2002(Coll W.H. Strous, Rhenen).  



konden worden die op de grondslag der Hervormde belijdenis stonden. Omdat ds 
Van Lingen tevens de herderlijke zorg had over de hervormde gemeenten te Zetten 
en Andelst - hij was daar op 5 october 1862 bevestigd door ds. O.G. Heldring te 
Hemmen - zocht hij assistentie die hij vond in de persoon van dr. C.H.W. Lamers; 
deze werd benoemd tot rector. Inmiddels had de Vereniging voor uit- en inwendige 
zending de herberg van A.J. van Lutterveld gekocht en verbouwd tot school en 
internaat. Toen dr. Lamers op 8 december 1864 zijn eerste les gaf aan de eerste vier 
leerlingen was het eerste Christelijke Gymnasium in Nederland een feit. De droom 
van ds. Van Lingen, een christelijke opleiding van aanstaande studenten, die van het 
begin óók de voorbereiding beoogde voor studie in niet-theologische faculteiten, 
was in vervulling gegaan. Op 5 mei 1867 werd bij Koninklijk Besluit de Vereeniging 
“Opleidingsschool (Gymnasium) te Zetten” door koning Willem III erkend.
Het ius promovendi kon echter niet worden verkregen, daarvoor moest worden 
gewacht tot het amendement van De Savornin Lohman in 19005. Ook bij de invoe-
ring van de Hooger-Onderwijswet van 1876 werd de enige inrichting van bijzonder 
Gymnasiaal Onderwijs miskend. Terwijl alle gymnasia in het land het recht kregen 
zelf eindexamen af te nemen waren de leerlingen van Zetten aangewezen op het 
Staatsexamen, of anders moesten ze tijdig naar een ander Gymnasium overgaan 
om daar examen te kunnen doen. Hetgeen Roelof dan ook heeft gedaan. 
Waarom ging Roelof naar Zetten? Omdat zijn ouders ds. Van Lingen kenden? 
Deze was in 1832 in Hurwenen geboren en had het gymnasium in Zaltbommel 
bezocht. Of was dat omdat zijn ouders aanhangers waren van het Réveil en 
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geloofden in christelijk onderwijs? Hoopten zij dat Zetten met de nieuwe Hoger-
Onderwijswet ook het recht zou krijgen om zelf examens af te nemen? En haakten 
zij af omdat hun verwachtingen werden beschaamd? In ieder geval is Roelof de 
enige van de Jesses die naar Zetten is geweest.

Toen Roelof in 1874 in Zetten aankwam was het aantal leraren uitgebreid tot totaal 
7. Er werd onderricht gegeven in Godsdienstonderwijs, Hebreeuws, Grieks, Latijn, 
Duits, “Hollandsche Vakken”, gymnastiek en schermen. De meeste leraren hadden 
hun eigen specialiteit maar de heer J. Vermaat gaf les in alle vakken! 
Het aantal leerlingen eind 1874 bedroeg 56 en liep in de volgende jaren achteruit 
van  57 naar 49 tot in 1877, Roelofs laatste jaar in Zetten, 40. Eind 1878 waren het 
weer 46 maar toen was Roelof al weer weg. De latere ds. M. Schuurman die gelijk 
met Roelof kwam en ging, schreef in het Gedenkboek: “Ik was er in de jaren 
1874-1878. Tot mijn spijt moet ik zeggen, dat het niet de beste jaren van Zetten’s 
gymnasium zijn geweest, maar op mijn leeftijd van 14-18 merkte ik dat zoo niet”.
Ds. Van Lingen was predikant, geen pedagoog en hij had het moeilijk met zoveel 
jongens onder één dak. In zijn jaarverslag over 1876 schreef hij: “‘t Is niet gemak-
kelijk op te roeien tegen den stroom van alles wat de zondige natuur in ‘t jonge-
lingsharte werkt ... We hebben ook dit jaar meer dan één moeten verwijderen”. 
Maar de verhouding tussen de leerlingen onderling was over ‘t algemeen goed. 
Reeds op 16 september 1865 werd de Oratorische Vereniging Chrysostomus opge-
richt - zestig jaar later bestond ze nog - waarvan ook Roelof Jesse lid is geweest. 
Om er lid van te worden moest je geballoteerd worden. Er werden veel activiteiten 
ontplooid: lezingen, declamaties, improvisaties, wandeldagtochten naar o.a. Duno, 
Oorsprong en Grebbeberg. Er werd veel aan lichamelijke opvoeding gedaan, er 
was een goed ingerichte gymnastiekzaal, en de leerlingen lieten een sergeant uit 
Arnhem overkomen om hen les te geven in de schermkunst (degen en sabel). 
Verder was er een kegelbaan en ook een primitief badhuisje, maar wie een bad of 
douche wilde nemen moest zelf het water heet stoken.
Een andere student, later ook predikant geworden, ds. J. Schrijver, die een jaar 
na Roelof in Zetten aankwam maar gelijk met Roelof vertrok, herinnerde zich in 
1925 dat de ouders niet veel hoefden te betalen voor de opleiding en de internaats-
kosten: fl. 500,-- per jaar en er waren er die minder betaalden. Hij verhaalde hoe 
er in Zetten een zekere atmosfeer was, behagelijk, weldadig, en dat de leerlingen 
daarom zoveel thuis waren, ‘s winters om de grote kachel, ‘s zomers achter of 
voor het grote huis.
Dr. J.J. Esser, student vanaf 1879, schreef in 1940: “ Wij moesten het hebben van 
elkaar; omgang, gezelligheid, zelfs opvoeding zochten wij bij elkander. Wij sliepen 
op de eerste en tweede verdieping, de jongeren op zalen met 14 en 9 slaapgelegen-
heden, door gordijnen gescheiden, de ouderen in 2- en 3-persoons kamertjes. Des 
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morgens om zes uur werd zomer en winter een grote bel geluid. Ds. en mevrouw 
Van Lingen schonken van half zeven tot zeven uur warme mokka uit een grote 
koffieketel om de gymnasiasten te verkwikken en tot den arbeid op te wekken. 
Van zeven tot acht uur werden de lessen nagekeken. Om acht uur verenigden allen 
zich in de grote eetzaal voor het ontbijt. De lessen werden gegeven van 9 -12 en 
van 1 - 4 uur. De woensdag- en zaterdagmiddag waren geheel vrij. Wij waren 
verplicht tussen de Rijn en de Waal te blijven, maar een drietal gymnasiasten kon 
permissie krijgen des zaterdagsmiddags naar Wageningen te wandelen. Er was 
voor ons buiten het gymnasium weinig te beleven”.
Aan de ontwikkeling van gemeenschapszin, gewild of ongewild, werd dus veel 

aandacht besteed. Daar zal ook Roelof aan hebben deelgenomen.

Ondanks al die gezelligheid waren de vakanties toch hoogtepunten in het leven 
van deze kostschoolgangers/studenten. Na een stevig ontbijt om 5 uur vertrok-
ken allen. De Friezen en de Groningers lieten zich direct met een rijtuig naar 
het station in Arnhem brengen. De Hollanders gingen per pedes apostolorum (er 
waren veel aankomende predikanten onder de studenten!) ofwel “met de benen-
wagen” naar Wageningen en vandaar per omnibus naar Ede om daar de eerste 
trein richting Utrecht te halen. Er was toen nog geen trein door de Betuwe en waar-
schijnlijk ging Roelof mee met de Hollanders om via Utrecht naar Zaltbommel te 
reizen. Om via Hemmen bij het Lexesveer te komen, kwamen de jongelui langs de 
Normaalschool voor meisjes in Hemmen. Daar werd halt gemaakt en werd uit volle 
borst - ‘s morgens om zes uur! - het bij alle Zettenaren geliefde lied gezongen:
“Zetten ist das schönste Dörflein, zum, zum
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“Weil es an der Linge liegt, zum, zum.
“Da sind viele hübsche Mädchen,
“aber keines das mich liebt, zum, zum  
De Normaalschool had iets geheimzinnigs voor de studenten. De meisjes werden 
angstvallig voor hen weggehouden; zij wandelden als de jongens les hadden. De 
enige manier om ze te zien te krijgen was om naar de godsdienstoefeningen in de 
Vluchtheuvelkerk te gaan waar ds. H. Pierson voorging.
Het is wat moeilijk zich Roelof Jesse voor te stellen in deze omgeving tussen deze 
studenten, gelet op de karakterschetsjes die Rhenense inwoonsters van hem gaven in 
2002 zoals zij zich hem herinnerden: stugge man, niet onvriendelijk maar afstande-
lijk. Maar ook hij zal vroeg in een zomerochtend hebben staan zingen.
Na vier jaar, in de zomer van 1878, verliet Roelof het gymnasium en internaat van 
ds. Van Lingen te Zetten om in Zaltbommel, aan het gemeentelijk gymnasium, nog 
een jaar te studeren om daarna eindexamen te doen; in Zetten was dat helaas niet 
mogelijk. De schoolstrijd was toen nog lang niet gestreden; de vrede werd pas in 
1917 getekend.  Zijn broer Hendrik Johannes was in augustus 1877 al naar Leiden 
vertrokken om daar in de leer te gaan bij een timmerbedrijf; na een leerschool bij 
architectenbureau Salm in Amsterdam ging hij in Delft aan de Polytechnische 
School studeren. 

Op 5 juli 1879 slaagt Roelof cum laude aan het Zaltbommelse gymnasium. Rector 
Epkema verklaart dat “ Roelof  Jesse, niet alleen in andere takken van wetenschap, 
maar ook in de wiskundige discipline zo geleerd is, dat hij aan de koninklijke 
besluiten aangaande het openbaar onderwijs heeft voldaan en zijn schoolloopbaan 
tot het einde heeft doorlopen” en dus “hebben wij hem waardig bevonden, om 
hem met lof te laten gaan naar de Academische lessen”.6  

Roelof Jesse - als student in Leiden

Roelof schrijft zich in september 1879 in aan de Letteren-faculteit van de Universiteit 
van Leiden; hij is dan 21 jaar. Hij sluit zich aan bij het Leidsche Studentencorps 
Virtus Concordia Fides (Deugd, Saamhorigheid, Vertrouwen).
Evenals zijn broer Hendrik Johannes het eerste jaar in Leiden deed, trekt Roelof niet 
bij zijn familie in maar zoekt een kamer in de studentenstad. Volgens de almanak van 
het corps is zijn adres in het eerste jaar in de Kaiserstraat nr 12c, bij Jansen; is dit zijn 
hospes? Het bevalt hem daar blijkbaar niet want in de jaren 1881 tot 1883 woont hij 
op de Varkenmarkt nr 8, bij Starkenburg.
Op 25-jarige leeftijd, op 21 november 1883, doet hij zijn kandidaatsexamen in de 
Klassieke Letteren. 
Hij verlaat zijn studentenkamer en zijn hospes en trekt in bij zijn ouders die in augus-
tus 1883 met de jongste kinderen Catharina (14 jaar) en Jan (11 jaar) naar Leiden zijn 
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verhuisd en een huis aan de Korte Mare 28 hebben gekocht. Hij studeert verder voor 
zijn doctoraal. In de naamlijst van corpsleden komt hij natuurlijk niet meer voor maar 
wel in de naamlijst der studenten/niet-corpsleden, ingeschreven bij de rector-magnifi-
cus. In de lijst der Examina afgelegd aan de Hoogeschool te Leiden van 15-11-1886 
tot 15-11-1887 wordt Roelof op 17 oktober 1887 vermeld; hij heeft zijn doctoraal 
examen in de Klassieke Letteren afgelegd, hij is dan 29 jaar. In de studentenalma-
nak van 1888 wordt Roelof nog eenmaal vermeld als oud-corpslid. In geen van de 
doorgenomen almanakken 1879-1888 wordt Roelof genoemd als bestuurslid van 
welke aangesloten vereniging of dispuut ook. Het blijft dus onduidelijk of hij actief is 
geweest in het studentenleven. Maar een snelle student is hij niet geweest, hij heeft er 
nu acht jaar opzitten.
Hoe Roelof in de jaren daarna in zijn levensonderhoud heeft voorzien is niet bekend. 
Vanaf de Korte Mare 28 te Leiden vertrekt hij, zonder dat er een beroep wordt aange-
geven, hij is dan 32 jaar, op 17 november 1890 naar het adres Rijnsburgerweg 34 te 
Voorschoten. Daar verblijft hij maar kort want op 3 april 1891vindt er in Leiden weer 
een uitschrijving plaats. Nu blijkt Roelof op 17 maart 1891 vanaf de Korte Mare wéér 
naar Voorschoten te zijn vetrokken, deze keer naar de Oude Singel 48. Deze keer 
wordt vermeld dat Roelof ongehuwd is en als beroep geeft hij op dat hij conservator 
aan het Rijksmuseum van Oudheden (verder RMO) te Leiden is.

Dit is niet juist! In de jaarverslagen van het RMO wordt pas in 1891/1892 melding 
gemaakt van de heer R. Jesse, doctorandus te Leiden, die onderzoekingen deed 
met betrekking tot zijn dissertatie. Roelof was als vrijwilliger werkzaam in het 
RMO terwijl hij werkte aan zijn proefschrift. Pas als Roelof gepromoveerd is op 
zijn “De Cn. Domitii Corbulonis vita, moribus atque rebus gestis Commentatio”7  
op 25 januari 1893, wordt hij per 1 januari 1894 benoemd als conservator, als opvol-
ger van dr. Dompierre de Chaufepié. Deze was per 1 maart 1892, samen met dr. 
Boesen, aangesteld als conservator nadat dr W. Pleyte per 1 juli 1891 was aangesteld 
als directeur.8

Roelof Jesse - als conservator in Leiden 

Roelof Jesse heeft met dr Pleyte als directeur een prettige tijd gehad. Al als vrij-
williger, werkend aan zijn proefschrift, werd hij erop uit gestuurd om in het land 
opgravingen te begeleiden. In het verslagjaar 1892/93 was Roelof aanwezig bij de 
opgravingen op de “Oude Burgt” te Vechten waar het jaar daarvoor oude schoen-
zolen waren gevonden. Hij stelde het verslag van de opgravingen samen terwijl één 
van de tekenaars van het RMO de plattegronden en afbeeldingen van de voorwerpen 
vervaardigde. In 1894, na zijn aanstelling als conservator, maakte Jesse een aanvang 
met het beschrijven van de aanwezige Limburgse oudheden. In de twee volgende 
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jaren ging hij het land in om vondsten te beoordelen terwijl hij, als hij in Leiden 
was, dr. Pleyte hielp met de bewerking van de catalogus van Carthaagse oudhe-
den. Roelof had inmiddels de kamer voor penningen en handschriften aangewezen 
gekregen als werkkamer. In de loop van 1896 kwam er een stroom van bezoekende 
studenten op gang, door de aan de universiteit zojuist benoemde professor dr. A.E.J. 
Holwerda aangemoedigd. Van de conservatoren werd verwacht dat zij hulp boden 
aan de studenten. In 1897 voltooiden dr. Jesse en dr. Pleyte de catalogus van de 
Griekse gedenkstukken, waarbij Roelof de Griekse verzameling rangschikte. In 
1897/1898 rangschikte Roelof de Nederlandse oudheden uit Gelderland in twee 
benedenlokalen van de aan het museum verbonden voormalige woning van wijlen 
hoogleraar Acquoy. Met zijn medewerking verzorgde Holwerda een vakantiecur-
sus in het museum. En in dit jaar ging hij ook weer het land in, o.a. naar Heerlen 
naar een oude Romeinse oven, waarvandaan hij diverse voorwerpen meebracht 
naar Leiden, waarvan in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 2 april 1898 een 
beschrijving verscheen. In 1900/1901 ordende Roelof, conservator voor de Griekse 
en Romeinse oudheden, o.a. de verzameling oudheden van Romeinse afkomst die in 
Nederland waren gevonden. 
Zo reisde Roelof Jesse door het land waarbij opvalt dat hij nooit noordelijker dan 
Vierhouten op de Veluwe is geweest. Hij deed onderzoekingen ter plaatse; stelde 
verslagen op van zijn bevindingen; nam voorwerpen mee terug naar Leiden; maakte 
foto’s, o.a. van een ondergedeelte van een Romeins huis in Maastricht; onderhan-
delde met antiquairs onder wie Jacques Grandjean te Nijmegen; bezocht Kootwijk, 
Wamel, Malburgen bij Arnhem, Hilversum, Wijlre, Wijchen, Amerongen/Leersum. 
In Ingen bezocht Roelof in augustus 1902 met de Liendense amateur-archeoloog 
G.J. Brenkman, die veelvuldig contact had met het RMO, en het Ingense hoofd der 
school een bouwput in Het Woud waar de heer van Westreenen een nieuw huis liet 
bouwen. 

Plots hield dat reizen op. Die omslag kwam nadat dr. Pleyte op 11 maart 1903 
onverwacht was overleden en per 1 mei was opgevolgd door prof. dr. A.E.J. 
Holwerda. Roelof werd belast met een nieuwe ordening van de bibliotheek die zeer 
uitgebreid was door het legaat van dr. Pleyte en door de samenvoeging met de vroe-
ger afzonderlijk beheerde bibliotheek van de archeologische collecties.
Toen Roelofs mede-conservator dr. P.A.A. Boeser tot onderdirecteur van het RMO 
was benoemd, ter verlichting van de taak van Holwerda, die naast zijn directeur-
schap tevens hoogleraar bleef, werd Holwerda’s zoon dr. J.H. Holwerda per 18 maart 
1904 tot collega-conservator aangesteld. De nieuwe conservator kreeg als speciale 
opdracht de “Nederlandsche afdeeling” goed in te richten. Hij trok meteen het land 
in om musea en archeologisch belangwekkende monumenten te bezoeken om ideeën 
op te doen, een voor die tijd nieuwe en ongewone manier van werken. 
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Jesse’s werkzaamheden beperkten zich tot bureauwerk. De reorganisatie van de bibli-
otheek werd tot een goed einde gebracht waarbij een catalogus van de boeken en 
één van handschriften, kaarten, platen en foto’s verscheen, een en ander ten behoeve 
van de studenten. Verder stelde hij een onderzoek in naar de collectie van dr. Van 
der Zijp te Nijmegen, alles uit de Romeinse keizertijd. Naar zijn oordeel waren 
er uitnemende stukken bij; later zou de collectie overgaan naar de heer Kam te 
Nijmegen. Zowel in 1905 als in 1906 bracht Jesse enige maanden door in Nijmegen 
om, met goedvinden van de regering, de particuliere collectie van de heer G.M. Kam 
te inventariseren. Deze collectie was door de heer Kam aan het rijk geschonken, te 
aanvaarden na zijn dood.
Vanaf zijn aanstelling in 1904 was het dr. Holwerda die het land introk. In 1906 
startte dr. Holwerda de   reorganisatie van de Nederlandse oudheden, een werk waar 
Jesse zich voorheen mee had belast.
Is er in die jaren onenigheid ontstaan over het te voeren beleid tussen Jesse, die 
inmiddels tegen de vijftig liep, en de jonge, energieke en niet altijd tactvolle 
Holwerda, wiens vader bovendien directeur was van het museum waar beiden werk-
ten? Was het de oprukkende jonge garde waarmee Roelof Jesse niet overweg kon 
of wilde? Toen hij aftrad als conservator werden in zijn plaats twee assistenten 
aangesteld, t.w. N.J. Krom per 1 april 1907 en M.A. Evelein per 1 juni 1907, “om 
de conservator dr. Holwerda te steunen bij zijn veelomvattende taak, nadat zij in het 
jaar daarvoor  uitnemende vrijwillige diensten hadden bewezen aan het museum”.
Tussen de regels van de jaarverslagen door is op te maken dat Roelof Jesse niet 
meer op zijn plaats was, of zich niet meer op zijn plaats voelde in het RMO; 
de plezierige tijd met dr. Pleyte was voorgoed voorbij, er waaide een andere 
wind. En voor zulke problemen is dan een eervol ontslag wegens reorganisatie 
met toekenning van wachtgeld een elegante oplossing, voor beide partijen - ook 
nu nog. Wilhelmina kent op 6 maart 1907 aan Dr. R. Jesse, conservator bij het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden met ingang van 1 april 1907, wegens reor-
ganisatie van het dienstvak waartoe hij behoort, een wachtgeld toe van fl. 850,-- 
per jaar, ofwel 50% van zijn jaarwedde.9

Roelof Jesse - Rhenen

Na zijn ontslag bij het RMO verhuist Roelof met zijn echtgenote naar Rhenen. Zij 
worden op 22 augustus 1907, komend vanuit Leiden, in het Rhenense bevolkings-
register ingeschreven.
Rhenen was hen niet onbekend. Op 11 oktober 1900 waren Roelof Jesse, 42 jaar, 
en Huiberdina Roelofina Johanna Moinat, 29 jaar, in Rhenen getrouwd. Dina, 
of tante Dien zoals ze door de familie werd genoemd, was op 30 maart 1871 te 
Oterleek (gemeente Schermer, N.H.) geboren als dochter van Hendrik Cornelis 
Moinat, hoofdonderwijzer, overleden 1 september 1877 te Noord-Schermer, en 
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Wilhelmina Anthonia Liethoff.  Als 
getuigen traden op voor Roelof zijn twee 
broers Hendrik Johannes, architect te 
Leiden, en Jan, kruidenier te Rotterdam; 
voor Dina de twee oudsten van haar drie 
broers Petrus Cornelis, leraar ambacht-
school te ‘s Gravenhage, en Abraham 
Cornelis, muziekonderwijzer en dirigent 
te Rhenen. Haar jongste broer Theodorus 
was arts in Abcoude.
Wilhelmina Anthonia Liethoff was na 
het overlijden van haar echtgenoot weer 
teruggekeerd naar Rhenen waar zij op 
20 juni 1835 was geboren. In Noord-
Schermer had het echtpaar Moinat door 
een noodlottige gebeurtenis hun dochter 
Hendrika Wilhelmina op 21-jarige leeftijd 
verloren, vier maanden na de geboorte 
van Dina. Toen Dina 6 jaar was, verloor 
zij haar vader. En toen de weduwe Moinat 

met haar kinderen al naar Rhenen was verhuisd, overleed haar dochter Neeltje op 
33-jarige leeftijd op 10 april 1894.  
Vermoedelijk heeft het echtpaar Jesse-Moinat in 1907 eerst enige tijd ingewoond 
bij de weduwe Moinat aan de Utrechtsestraatweg nr 594. Later vertrokken zij naar 
de Herenstraat A66 (de zgn. Mevrouwenbuurt). Op de hoek, op nr A62, woonde 
Abraham Cornelis Moinat die ook organist was in de Cunerakerk, daarna kwam de 
familie Bauw op nr A64 waarvan de man commies was, en aan de andere kant van 
Jesse woonde Piet Boodt die een drankenhandel had in de stad, en daarnaast Arends.

Roelof Jesse - als gemeente-archivaris in Rhenen 

Toen Roelof Jesse zich op 7 september 1907 liet inschrijven bij de gemeente 
Rhenen, gaf hij gemeentearchivaris als beroep op.  Dat lijkt vreemd maar onder-
zoek in het Oudarchief Rhenen toont aan dat in de raadsvergadering van 13 augus-
tus 1907 het college van B&W aan de Raad voorstelt om over te gaan tot “buiten 
bezwaar van de gemeentekas benoeming van een gemeentearchivaris, de heer dr. R. 
Jesse te Leiden”, welk voorstel “zonder hoofdelijke stemming aangenomen” wordt. 
Deze constatering, gevoegd bij het feit dat de Oudheidkamer was opgericht binnen 
vier maanden nadat Roelof Rhenense ingezetene was geworden, geeft aan dat hij 
niet onbekend was in Rhenen. Vóórdat hij zich in onze stad vestigde had hij zich 
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hier blijkbaar al “ingewerkt”. Dat heeft wellicht de overgang van betaalde baan 
met bijbehorende status als conservator bij het RMO naar rentenier in Rhenen 
vergemakkelijkt.
Geldzorgen had Roelof niet. Zijn moeder, Dorothea Angenita Helena geboren van 
Staveren, was op 21 mei 1902 op 72-jarige leeftijd in Leiden overleden en zijn 
vader, Jan Jesse, op 25 maart 1904 op bijna 80-jarige leeftijd. Toen het saldo van 
de nalatenschap was opgesteld, bleken Roelof en zijn twee broers en een zuster 
samen fl. 153.141,14 te moeten delen; ieder kreeg na aftrek van successierecht  
fl. 37.633,05. Het huis aan de Korte Mare 28 had op 9 juni 1904 fl. 6.790,-
- opgebracht en de obligaties etc. werden gewaardeerd op fl. 145.446,97. Deze 
erfenis, afgezet tegen zijn jaarwedde bij het RMO van fl. 1.700,--, en later zijn 
wachtgeld van fl. 850,-- per jaar, moet het echtpaar Jesse in staat hebben gesteld, 
misschien wat zuinigjes maar verder vrij van geldzorgen, te leven. Het is alleen 
te hopen dat Jesse zich op tijd, d.w.z. vóór 1918, van zijn Russische, Oostenrijks-
Hongaarse en Portugese obligaties, die een belangrijk deel uitmaakten van de nala-
tenschap, heeft ontdaan.

Roelof heeft wel getracht om van de gemeente Rhenen erkenning te krijgen 
voor zijn werk als gemeentearchivaris door om “toekenning van eenig salaris” te 
vragen. In de Raad van 30 juli 1912 wordt zijn verzoek afgewezen met als moti-
vering: “Het was destijds voor de heer Jesse een uitkomst dat hij bezigheid die 
hem lief was, kon vinden en de gemeente heeft van dat buitenkansje geprofiteerd”. 
Hij krijgt wel een souvenir (er wordt niet vermeld wat voor souvenir) als blijk van 
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erkentelijkheid.        
In 1921 verzoekt Roelof weer om een salaris; nu noemt hij een bedrag: fl. 300,-
- per jaar. Zijn verzoek wordt in handen gesteld van de gemeentelijke begrotings-
commissie en in de vergadering van 29-11-1921 (=vaststelling begroting 1922) 
wordt genotuleerd: 
“Kosten van het Archief. Overwogen wordt dat de functie bij eventueel beeindigen 
van de vervulling door den huidigen functionaris niet zou worden bestendigd en 
slechts in het leven is geroepen op diens verzoek om onbezoldigd werkzaam te 
mogen zijn. Met algemeene stemmen wordt besloten geene bezoldiging aan de 
betrekking van archivaris te verbinden”.

Toch kreeg Jesse wel erkenning. Zo schreef Ramspek in 1909 in Eigen Haard dat 
het gemeentebestuur de ijver en de verdiensten van Jesse ten volle waardeert, te 
meer daar het archief, dat lange jaren helaas verwaarloosd werd, van de verdere 
ondergang is gered. Volgens Ramspek is het al in een zodanige staat gebracht dat 
een overzicht mogelijk is “van het vele schoone en merkwaardige, dat, vooral voor 
de geschiedenis van Rhenen, schatten waard is”. 
En Jesse wist in december 1915 het gemeentebestuur te overtuigen dat de inventa-
ris van het eeuwenoude Gast- en Weeshuis, dat in handschrift aanwezig was maar 
door ouderdom en slijtage onleesbaar dreigde te worden, in druk te doen verschij-
nen. Hierdoor zou dit unieke archiefstuk voor de toekomst bewaard kunnen 
blijven. De meeste van deze “scriften ende muniteiten” bevinden zich, volgens 
Combrink in 1982, nog in het oudarchief maar Jesse miste in 1915 al enige stuk-
ken die wel in de inventaris worden genoemd. 
Na de afwijzing van zijn verzoek om salaris wordt het wat onduidelijk of Roelof 
Jesse is aangebleven als gemeente-archivaris in de zin van inventarisator. In inven-
tarisnummer 447 van de Inventaris van het archief der gemeente Rhenen 133�-
1��1, uitgegeven in Utrecht in april 1927, schrijft K. Heeringa, rijksarchivaris 
in de provincie Utrecht: “Aanteekeningen gemaakt door de vroegere Gemeente-
Archivaris Dr. R. Jesse betreffende de Geschiedenis van de stad Rhenen. 1 pak”.
In het Voorbericht tot deze Inventaris wordt vermeld dat het oud-archief - met 
uitzondering van de charters die in 1884 zijn beschreven - in het laatst van 1923 
naar het rijksarchief zijn overgebracht waarna in de zomer van 1925 de inventa-
risatie voltooid was. Deze inventaris wordt nu, 77 jaar later, nog steeds gebruikt. 
Jesse heeft aan deze inventarisatie niet meegewerkt; van eind 1923 tot circa 1927 
was er in Rhenen zelfs geen archief te beheren. Waarschijnlijk is Jesse daarna 
alleen nog beheerder geweest van het archief en heeft er ofwel zelf gebruik van 
gemaakt voor zijn nasporingen danwel is hij bezoekers behulpzaam geweest.
Zelfs weidt Heeringa helaas geen woord aan de archiefzorg vóór 1923 want hem 
ontbreekt de gelegenheid om een inleiding samen te stellen waarin de geschiedenis 

OUD RHENEN - tweeentwintigste jaargang - januari 2003 - no. 1 - blz. 2�



van het bestuur van Rhenen en zijn archief wordt beschreven.10

Roelof Jesse - als gemeentearchivaris in Wageningen

De opstelling van het gemeentebestuur van Wageningen is een geheel andere dan die 
van B&W van Rhenen. 
De Raad van Wageningen besloot op 14 juni 1910 aan dr.R. Jesse te Rhenen voor 
een periode van twee jaar de regeling en het inventariseren van het archief op te 
dragen. B&W hadden Jesse benaderd met het verzoek om, evenals hij in Rhenen 
deed, ook in Wageningen het archief te rangschikken en te inventariseren, en wel 
voor de geringe vergoeding van fl. 200,-- over twee jaar. Men ging accoord en Jesse 
zou het werk uitvoeren op tijden die hem het best uitkwamen.   
De overeenkomst bleek succesvol want op 9 maart 1912 schrijft Jesse aan B&W van 
Wageningen dat hij in antwoord op hun brief van 8 maart 1912 graag de opdracht 
aanvaard voor het doen van nasporingen in en de verdere regeling van het archief. 
Een paar dagen later deelt hij aan de gemeentesecretaris mee dat hij ‘s maandags 
aanwezig zal zijn.
(N.B. Was deze opdracht voor Jesse aanleiding om dan ook maar in Rhenen te 
proberen een vergoeding te krijgen voor zijn werk?)
Op 16 oktober 1928 bespreekt de Raad de wens van de rijksarchivaris in 
Gelderland om een ordening van het archief die voldoet aan de eisen van de tijd. 
Tegelijk is er de ontslagaanvraag van Jesse; naar aanleiding van de inspectie door 
de rijksarchivaris? Jesse wordt op zijn verzoek, wegens zijn gevorderde leeftijd, 
met ingang van 1 januari 1929 van zijn werkzaamheden, die hij sedert 1 januari 
1912 heeft uitgevoerd, ontheven.   
In 1938 verschijnt de nieuwe inventaris van het Oudarchief van Wageningen 
door H.L. Driessen. Deze is hard in zijn oordeel. De provinciale archivaris 
P. Nijhoff  had in 1865 een inventaris gemaakt maar alleen de door hemzelf 
belangrijk geachte stukken daarin opgenomen. Jesse is begonnen aan een 
nieuwe inventaris met daarin ook de door Nijhoff niet beschreven stukken. Maar 
veel resultaat hebben zijn bemoeiïngen niet gehad. “Integendeel”, zo schrijft 
Driessen, “verkeerde het archief na zijn aftreden in 1928 in volkomen chaotische 
toestand”.11

Roelof Jesse - als voorzitter Oudheidkamer voor Rhenen en omstreken 

De dagelijkse bezigheden van Roelof Jesse in Rhenen hadden allemaal raakvlak-
ken met elkaar, met als verbindend element de geschiedenis, of zo men wil de 
oudheid. Gelet op de achtergrond van Jesse is dat ook niet verwonderlijk. Die 
bezigheden, zijn werk als gemeente-archivaris van Rhenen en zijn voorzitterschap 
van de Oudheidkamer Rhenen e.o., kon hij combineren omdat hij op het gemeen-
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tehuis een kamer had waar hij zijn archivaristaak uitvoerde en waar hij tegelijk de 
verzameling van de Oudheidkamer beheerde nadat hij door de gemeente ook was 
aangesteld tot beheerder of conservator. Er was in die tijd namelijk al een verza-
meling van historische voorwerpen die in of bij Rhenen gevonden waren en met 
medewerking van de gemeente was een deel van het Oude Raadhuis op de Markt 
al daarvoor ingeruimd.
Dat het verenigen van de taken in één persoon zo zijn nadelen heeft, bleek in 
1944. In de bestuuursvergadering van 28 april 1944, waarin gesproken werd 
over de wenselijkheid van overdracht van de bezittingen van de Oudheidkamer 
aan de gemeente, herinnerde de heer Souwerbren eraan dat Jesse, omdat hij een 
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kamer op het gemeentehuis had, altijd aanwezig was. Nadat Jesse was afgetreden 
als voorzitter in 1937 en de collectie was overgebracht naar De Brakken in mei 
1938, toonden de andere bestuursleden geen animo om aanwezig te zijn tijdens 
de openstellingsuren van de Oudheidkamer. Behoudens een korte periode na de 
verhuizing naar de Molenstraat, was er geen toezicht meer en kon het gebeuren dat 
voorwerpen uit de Oudheidkamer op verschillende plaatsen terecht kwamen en/of 
verdwenen. 
   
Op 5 oktober 1907 was bij Jesse thuis de oprichtingsvergadering gehouden waarna 
op 23 december 1907 de statuten van de Oudheidkamer bij de notaris werden vast-
gelegd. Bestuurders in het begin waren dr. R. Jesse, D. Hoiting, A. van Drunick, 
D.H. Recter en C.J. Holst van Ingen. Er meldden zich 33 leden. De naam van 
Oudheidkamer was in die tijd heel gewoon, overal in het land werden ze opgericht 
en vaak was het niet meer dan de naam vermeldde: een kamer, een ruimte, soms 
zelfs een klein gebouwtje waar men al die zaken verzamelde die op de geschiede-
nis van stad of dorp betrekking had.
Een eigenlijke historische vereniging, zoals wij die nu kennen, was het niet; men 
ontplooide weinig of geen activiteiten naar buiten toe. Nu en dan haalde men de 
pers als er gevonden voorwerpen werden tentoongesteld of als er een spreker iets 
kwam toelichten. In 1926 bijvoorbeeld schenkt de Oudheidkamer twee afgietsels 
van een Cunerabeeldje aan het gemeentebestuur ter gelegenheid van de ingebruik-
name van het nieuwe gemeentehuis. Volgens het bedankbriefje wordt dit bewijs 
van belangstelling op hoge prijs gesteld
Jesse was in zijn kamer op het gemeentehuis bezig met het inventariseren van de 
voorwerpen van de Oudheidkamer. In het gemeentemuseum Het Rondeel bevinden 
zich een aantal boeken/cahiers waarin aantekeningen staan over de voorwerpen. 
Eén daarvan, een smal boek, lijkt geschreven te zijn in het handschrift van Roelof 
Jesse en loopt tot en met inschrijvingsnummer 740 op 1 september 1936. Twee 
andere lijken op latere datum hieruit overgeschreven te zijn, zijn in ieder geval niet 
van de hand van Jesse. Het smalle boek begint op 10 oktober 1907 en de eerste 
zes inschrijvingen zijn schenkingen van Jesse. Daarna volgen nog vele schenkin-
gen van bekende en onbekende Rhenenaren, terwijl in later jaren ook aankopen 
worden gedaan op veilingen e.d. Het gaat dan om gouden en zilveren munten, 
borduurlappen, bronzen lepel, baardmannetjes, ijzeren speerpunten, schoorsteen 
tegeltjes, schilderijen. In een ander cahier worden in januari en februari 1908 
bruiklenen vermeld. Van ieder voorwerp wordt een korte omschrijving gegeven, de 
naam van de schenker en de datum. Zo komen we ook de twee broers van Roelof 
tegen, Hendrik Johannes te Leiden en Jan, inmiddels koopman te Zandvoort. En 
mevrouw Jesse, als zij twee mutsen zoals die in Achterberg werden gedragen, 
schenkt. En Mozes Lewijt, en de stadsarbeider R. van Appeldoorn, G.J. Brenkman 

OUD RHENEN - tweeentwintigste jaargang - januari 2003 - no. 1 - blz. 2�



te Lienden, Houtman, Hoiting, M.W. van de Waal. In die eerste dertig jaar van de 
Oudheidkamer wist men de weg naar Jesse te vinden om iets aan te bieden waar-
van men veronderstelde dat het waard was om bewaard te worden.  
Waarschijnlijk heeft Jesse dit ene, smalle inventarisboek trouw en nauwgezet 
bijgehouden tot hij niet meer kon. Daarna hebben anderen getracht zijn werk 
voort te zetten maar zijn gestrand in hun pogingen om een nieuwe inventarisatie te 
maken.

Roelof Jesse - Besluit

Het wordt stil om Roelof Jesse. Zijn vrouw overlijdt op 13 december 1932 op 61-
jarige leeftijd. Hij blijft alleen achter in het huis aan de Herenstraat. Het huwelijk 
is kinderloos gebleven. Het echtpaar heeft zeker logés gehad, zijn broers en zuster 
en hun kinderen; de band met de familie was goed. 

Er is een brief van Roelof aan zijn broer Hendrik van april 1914 waarin hij gewag 
maakt van de kinderen Dora en Jantje die door Jan moesten worden opgehaald 
omdat Greta ziek is geworden en niet in staat is om met hen naar Zandvoort terug 
te reizen. Jesse, of Jan, beschikte niet over telefoon want Roelof heeft ‘s morgens 
vroeg Jan hierover moeten telegraferen. In dezelfde brief spreekt Roelof Jesse 
over werkzaamheden in Arnhem die spoedig aflopen maar na de zomer gaat hij 
weer verder met het nieuwe museum daar; en in de tussentijd beginnen de toch-
ten naar Weesp met welk werk daar hij denkt twee maanden bezig te zijn. In die 
jaren, hij was toen halfweg de vijftig, wist hij dus zijn dagen wel te vullen. Naast 
dit werk en zijn werk als archivaris in Rhenen en Wageningen was hij sinds circa 
1917 ook secretaris-penningmeester van de “Vereniging tot instandhouding van 
eene Christelijke bewaar-, naai- en breischool binnen de gemeente Rhenen”. Toen 
deze vereniging in 1888 de statuten ondertekende en erkenning als rechtspersoon 
aanvroeg, bestond het bestuur geheel uit dames. In 1917, bij de aanvraag om verlen-
ging van de erkenning, duikt plots Roelof Jesse op, als enige man in het bestuur. 
Mevrouw dr. R. Jesse - Moinat is dan presidente. Roelof en zijn vrouw Dina zijn ook 
regent en regentesse geweest van het Protestants Bestedelingenhuis, later Rusthuis, 
aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51.
Maar toen hij in de zeventig was, waren die werkzaamheden weggevallen of kon hij 
het niet meer aan.        
Vóór zijn afscheid als voorzitter wordt hem een geschenk aangeboden namens de 
Oudheidkamer. Zijn  opvolger als beheerder van de collectie, de heer W. Zanen, 
secretaris-penningmeester, heeft een catalogus opgemaakt van de collectie Platen, 
Prenten, Foto’s en Schilderijen, en die wordt Jesse in november 1936 aangeboden. 
Op de Algemene Vergadering van 13 mei 1937 treedt hij, om gezondheidsredenen, af 
als voorzitter van de Oudheidkamer. Hij wordt opgevolgd als voorzitter door ds. A.G. 
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Willenswaard. Roelof Jesse moet toen al, of vrij spoedig daarna, zo ziek zijn geweest 
dat hij werd opgenomen in het Rusthuis aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51. Als 
oud-regent zal hij wel een eigen ziekenkamer hebben gehad.
Op 27 januari 1939 sterft Roelof Jesse, in het Rusthuis. Van zijn overlijden verschijnt 
een advertentie van broer Jan Jesse in de Nieuwe Wageningsche Courant. Roelof was 
de oudste van de kinderen Jesse uit Zaltbommel, en hij is de eerste die heen gaat. Zijn 
broer Hendrik Johannes overlijdt op 11 februari 1943 te Leiden; zijn zuster Catharina, 
weduwe van Jacques Pierre Wassenaar, overlijdt 19 februari 1947 te Leiden. Ook van 
haar overlijden verschijnt een advertentie van Jan Jesse, al in 1939 wonende te Soest, 
omdat ook haar huwelijk, evenals dat van Roelof, kinderloos is geweest.
Roelof wordt op de Algemene Begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg begraven 
in het graf bij zijn vrouw en zijn schoonmoeder. Het graf is er nog, rechts van de 
aula, met nr 3E2.

Volgens een krantenbericht heeft op 2 februari onder grote belangstelling de teraarde 
bestelling van dr Jesse plaatsgehad. Als eerste spreker trad de burgemeester van 

Rhenen, de heer G.C.D. d’ Aumale baron 
van Hardenbroek naar voren die namens 
het gemeentebestuur de welgemeende 
dank uitsprak voor het belangrijke 
werk dat Roelof als gemeentearchiva-
ris belangeloos en met grote toewij-
ding had verricht. Ds. Willenswaard 
vertolkte namens het bestuur van de 
Oudheidkamer, dat voltallig aanwezig 
was, de gevoelens van dankbaarheid en 
erkentelijkheid voor de gegeven leiding 
als voorzitter en voor al datgene wat door 
Roelof Jesse was gedaan in het belang 
van de Oudheidkamer, die op zijn initia-
tief tot stand was gekomen. 
 
Roelof vermaakt bij testament verschil-
lende voorwerpen, munten en schil-
derijen aan de Oudheidkamer. Van de 
munten is bekend dat ze verloren zijn 
gegaan. In de Algemeene Vergadering 
van vrijdag 19 mei 1944 vraagt dr. Waller 
waar de munten zijn gebleven. De secre-
taris, de heer J. Waiboer, antwoordt dat 
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de munten die van ouds het bezit waren van de Oudheidkamer door hem tijdens de 
evacuatie zijn meegenomen en dus gered. De munten uit de nalatenschap van Jesse 
zijn echter ten huize van de heer Hamers verbrand.

Roelof heeft de opening van het museum in de Brakken niet mogen meemaken. Het 
museum werd op  woensdagavond 15 juni 1938 onder grote belangstelling, feestelijk 
geopend door burgemeester G.C.D. d’Aumale baron van Hardenbroek. Het valt op 
dat in het verslag geen gewag wordt gemaakt van aanwezigheid of afwezigheid van 
de oude oud-voorzitter, noch aan al het werk dat hij in de voorafgaande dertig jaar 
heeft verricht.12

Uit een paar gesprekken met oudere dames die dr. Jesse nog gekend hebben, komt 
een man naar voren die niet onvriendelijk was. Maar het was ook geen man om 
makkelijk eens een praatje mee te maken. Hij was wat stug, wat afstandelijk; hij 
kwam ook niet zelfverzekerd over. Hij werkte nooit in zijn tuin. 
Alle dames waren het er over eens 
dat Roelof en Dina een goed huwelijk 
hadden. Dina liep mank, zij had proble-
men met haar heup, en ze kon moeilijk 
zelfstandig lopen. Als ze buiten waren 
liepen ze daarom ook altijd stevig 
gearmd. Dina moet een heel lieve vrouw 
zijn geweest en heel muzikaal; zij gaf 
ook zangles - dat moet dan in de familie 
hebben gezeten, haar broer twee huizen 
verderop, was muziekleraar.13 

Roelof Jesse heeft in zijn leven een lange 
weg afgelegd om van Zaltbommel tot in 
Rhenen te geraken. Zou hij kattekwaad 
hebben uitgehaald in Zaltbommel, samen 
met zijn twee jaar jongere broer en hun 
vrienden? Uit de opmerking van zijn 
broer Hendrik Johannes over het tobbe-
dansen in de kelder mogen we opmaken 
dat ze een gezellige jeugd hebben gehad. 
Zou Roelof genoten hebben van zijn 
jaren in Zetten, tussen veertig/vijftig 
andere jongens, onder de leiding van 
een idealistische ds. Van Lingen en zijn 
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vrouw? Zou het studentenleven in Leiden hem hebben bevallen? Daar in Leiden kon 
hij altijd nog eens op bezoek gaan bij zijn grootmoeder aan het Rapenburg; Hendrik 
Johannes heeft nog een jaar of wat bij haar ingewoond. Toen zijn grootmoeder was 
overleden, kwamen zijn ouders uit Zaltbommel naar Leiden. De tijd met dr. Pleyte in 
het RMO komt over als een plezierige tijd; de tijd met de Holwerda’s was een keer-
punt.

Voor onze vereniging was zijn vestiging, 95 jaar geleden, in Rhenen het begin van 
ons bestaan. Rhenen mag dankbaar zijn voor zijn deskundigheid en interesse in de 
oudheid die hij meebracht, en benut heeft in zijn dertigjarig voorzitterschap. 
Wanneer krijgt dr. Roelof Jesse een straat naar hem vernoemd? Bij het 100-jarig 
bestaan van de vereniging? 
 
Roelof Jesse – zijn publicaties

Jesse heeft niet veel gepubliceerd voor een groot publiek. Hij is wel productief 
geweest maar dan op een meer naar binnen gekeerde wijze, waarmee bedoeld 
wordt dat hij catalogi heeft samengesteld. Met name in het RMO, al dan niet samen 
met dr. W. Pleyte, moeten inmiddels sterk verouderde, indertijd voor intern gebruik 
bedoelde, catalogi in het archief liggen. Van de collectie Kam te Nijmegen waaraan 
Jesse in 1905 en 1906 gewerkt heeft is de inventaris nooit in druk verschenen.
Tijdens het onderzoek voor dit artikel zijn slechts de volgende publicaties gevonden:
Jesse, Rudolfus, De Cn. Domitii Corbulonis vita, moribus atque rebus gestis 
Commentatio. 1893, Lugduni Batavorum, 112 pag., 23 cm.
Pleyte, W., en R. Jesse, Catalogus der voorwerpen van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden, afdeeling I: Griekenland. Leiden, 1897, 130 pag.; ill.; 19cm.
Jesse, R., Vóórgeschiedkundige, Romeinsche en Frankische oudheden in Nederland. 
Uitgegeven door den Nederlandsche Oudheidkundige Bond. Leiden, 1903. 
Verklarende tekst behorende bij een wandkaart. 4 pag, 26cm. (n.b. De wandkaart 
hangt, ingelijst, in het gemeentemuseum Het Rondeel te Rhenen)
Jesse, R., Aanteekening over een inrichting van Hooger Onderwijs te Rhenen en het 
onderwijzend personeel daaraan verbonden in de 1�e en 1�e eeuw. In: Bijdragen en 
mededelingen van het Historisch Genootschap, 33 (1912), pag. 279 e.v..
Jesse, R., Oude Stadrechten van Wageningen II (keuren van 139�-1���), in: 
Wageningse Courant 5 oktober 1912. Overgenomen uit: Stadrechten van 
Wageningen, door J.S. van Veen.
Jesse, R., Oude Inventaris der Bezittingen van het Gasthuis te Rhenen, Rhenen, 1915
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