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Inleiding

Mr. A.B. Roosjen (1894-1978)
Anton Bernard Roosjen werd op 13 september 1894 te Aalsmeer geboren. Zijn
vader was Folkert Roosjen, hoofdonderwijzer, en zijn moeder Trijntje van der
Meulen. Op 12 augustus 1920 trouwde hij met Trientje Geesje Everdiena
Kruit.
Roosjen studeerde aan de kweekschool ‘De Klokkenberg’ in Nijmegen,
waar hij in 1913 slaagde. Hij begon zijn onderwijsloopbaan aan een
christelijke MULO te Stadskanaal. In 1917 werd hij aangesteld als wiskundeleraar aan ‘De Hervormde Kweekschool’ te Amsterdam. In zijn vrije tijd
studeerde hij rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1938
zijn meesterstitel verwierf.
In 1937 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor de AntiRevolutionaire Partij (ARP). Hij werd lid van de Amsterdamse gemeenteraad
(1939-1954) en van Provinciale Staten van Noord Holland (1939-1940).
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleek duidelijk dat Roosjen
de wettige regering en het koningshuis een warm hart toedroeg. Op zijn initiatief werd het Amsterdamse anti-revolutionaire maandblad ‘Nederland en
Oranje’ omgedoopt tot het weekblad ‘Hou en Trou’. De uitgave van het blad
werd spoedig verboden. Roosjen werd in oktober 1940 door de Duitsers gegijzeld. Na een verblijf in verschillende gevangenissen, ondermeer in die van
Scheveningen, werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald.
Vervolgens werd hij geïnterneerd in Haaren, St.-Michielsgestel (waar hij op de
Ruwenberg verbleef) en Vught.
Na de bevrijding hervatte Roosjen zijn politieke loopbaan bij de ARP. Als lid
van de Tweede Kamer ontpopte hij zich als deskundige op het gebied van
onderwijszaken, omroepwezen en defensie. In 1963 legde hij zijn Kamerlidmaatschap, vanwege zijn hoge leeftijd, neer. Van 1950 tot 1971 vervulde hij
de functie van ondervoorzitter van de ARP. In 1971 werd hij als erelid van de
ARP geïnstalleerd.
Roosjen speelde een belangrijke rol in het omroepwezen. In juli 1948 werd
hij benoemd tot voorzitter van de NCRV. In oktober 1951 nam hij zitting in
het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) en in 1959 werd hij
voorzitter van de Nederlandse Radio Unie (NRU). Eind 1965 legt hij zijn
bestuursfuncties bij de NCRV en de NTS neer. Op 29 mei 1969, wanneer de
NRU en de NTS overgaan in de Nederlandse Omroep Stichting (NOS), trekt
Roosjen zich geheel terug uit de omroepwereld.
Naast bovengenoemde functies vervulde Roosjen het voorzitterschap van de
Landstorm-commisie. Deze commisie was voortgekomen uit de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm (BVL). Bovendien was hij zijn hele leven journalistiek
medewerker van de in Aalsmeer gevestigde drukkerij-uitgeverij ‘De Nieuwe
Meerbode’. Vanaf 1954 was hij daar president-commisaris en vanaf 1959 ook
hoofdredacteur. Op 15 juni 1978 stierf hij in Amsterdam.
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Over de collectie
De collectie is ingedeeld in drie hoofdstukken: stukken, foto’s en voorwerpen.
Hierbinnen is een onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën:
persoonlijk, oorlog, politieke loopbaan, omroep en diversen. Binnen deze
categorieën zijn de stukken chronologisch gerangschikt. stukken die niet
gedateerd konden worden zijn per categorie achteraan geplaatst.
Deze inventaris werd samengesteld door mevr. I. Visschedijk, tijdens een
stage in het kader van haar studie geschiedenis aan de Vrije Universiteit.
februari 1990
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Inventaris

A. Stukken
Persoonlijk
1

‘De Rozenstam’, blaadje ter gelegenheid van het huwelijk van
Keimpe Roosjen en Hendrika de Jong, particuliere feestelijke
uitgave, 1910.
1 stuk

2

Acte van gedachtenis aan de geloofsbelijdenis bij de Nederlandse
Hervormde kerk, 1914.
1 stuk

3

Stuk houdende een uitnodiging ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van het Christelijk Onderwijs in Aalsmeer, 1938.
1 stuk

4

Acte van benoeming tot ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw en acte en felicitatie van benoeming tot commandeur in
de orde van Oranje Nassau, 1950, 1969.
1 omslag

5

Stuk houdende twee Sinterklaasgedichten, 1959.
1 stuk

6

Stuk houdende gelukstelegram van minister Cals ter gelegenheid
van de 70-ste verjaardag van Roosjen, 1964.
1 stuk

7

Stuk houdende bedankkaart ter gelegenheid van zijn 80-ste
verjaardag, (1974).
1 stuk

8-9

Stukken betreffende zijn overlijden, 1978.
2 stukken

Oorlog
10

Stukken betreffende gevangenschap en gijzeling, 1940-1943.
1 omslag

11

Blaadje betreffende de koninklijke familie, 1943.
1 stuk
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12

Stukken betreffende de gedichtenbundel ‘Gedichten en Rijmen
uit Buchenwald, Haaren, Beekvliet en Ruwenberg’ door A.B.
Roosjen en Fris, verzameld door J.A.H. Rijshouwer, 1941-1958.
1 omslag

Politieke loopbaan
13

Klad van een brief aan dr. H. Colijn door Roosjen geschreven als
voorzitter en secretaris van het bestuur van de AR-kiesvereniging
te Aalsmeer, 1915.
1 stuk

14

Bewijs van voorrang voor vervoer met de personentreinen van de
Nederlandse spoorwegen, 1939.
1 stuk

15

Stukken houdende een uitnodiging voor de beëdiging en
huldiging van prinses Juliana tot koningin, 1948.
1 omslag

16

Stuk houdende een Sinterklaasgedicht voor de leden van het
Centraal Comité van de ARP, 1953.
1 stuk

17

Stuk houdende een uitnodiging voor de doopplechtigheid van
prins Willem Alexander, 1967.
1 stuk

Omroep
18

Stuk houdende de tekst van een lied genaamd ‘Die stem van
Suid-Afrika’, z. d.
1 stuk

19

Stuk houdende een menukaart ter gelegenheid van het afscheid
van Roosjen van de NTS en de NCRV, 1966.
1 stuk

20

Stukken betreffende het afscheid van Roosjen van de
omroepwereld en de opheffing van de NTS en de NRU, 1969.
1 omslag

Diversen
21

Bedankkaart voor gelukwensen ter gelegenheid van de verloving
van prinses Beatrix en prins Claus, 1966.
1 stuk
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22

De Nieuwe Meerbode, 1894-1978.
1 pak

23

Nederlandse Gedachten, 1963-1978.
1 omslag

24

Stuk houdende een uitnodiging voor een openbare
bestuursvergadering van de stichting ‘Mr. A.B. Roosjen’, 1982.
1 stuk

25

Stuk betreffende ‘Zilveren Roosjen’, 1983.
1 map

26

Knipsels.
1 omslag

B. Foto’s
27

Persoonlijk.
1 omslag
N.b. Beschrijving van de foto’s in de omslag.

28

Oorlog.
1 omslag
N.b. Beschrijving van de foto’s in de omslag.

29

Politieke loopbaan.
1 omslag
N.b. Beschrijving van de foto’s in de omslag.

30

Omroep.
1 omslag
N.b. Beschrijving van de foto’s in de omslag.

31

Diversen.
1 omslag
N.b. Beschrijving van de foto’s in de omslag.

C. Voorwerpen
Zoveel mogelijk chronologisch gerangschikt.
32

Houten naambord uit BVL-tijd. Opschrift: ‘Sect. XIV Mr. A.B.
Roosjen’.

33

Twee lapjes stof (uit kleding) met gevangenisnummer ‘2188’,
1940.

34

Medaille van ‘maison de la radio diffusion television francaise,
1963.
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35

Medaille aan lintje met opschrift: ‘Capri 1948-Roma 1968, Prix
Italia’.

36

Medaille ‘ter herdenking aan de bevrijding, van de nationale
federatieve raad van het voormalig verzet Nederland’, 1970.
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