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A. J. R E IJ E R S .

Te Kampen geboren en getogen en stammende uit oud
Kamper geslacht. heeft de heer A. J. Reijers zijn gansche
leven alhier gewoond en gewerkt. Beter dan een kent
Reijers zijne stad en Kampen kent hem als een van hare
meest bekende, meest verdienstelijke en meest gewaardeerde
ingezetenen.

Bijna veertig jaren, v66r 1900 als opzichter, daarna tot
zijne pensioneering (Januari 1933) aIs hoofdopzichter, heeft
de heer Reijers gearbeid in dienst der gemeente en hoe hij
deze taak aI dien tijd heeft opgevat en vervuld, daarvan
getuigde bij zijn afscheid de directeur van Gemeentewerken,
hem roemende aIs serieus en bekwaam bouwkundiqe, aIs
accuraat en onkreukbaar ambtenaar. De meeste der bouw
kundiqe monumenten, waarop Kampen roem mag draqen,
werden gerestaureerd onder deskundig toezicht en volgens
aanwijzingen van den heer Reijers en zullen tot in lengte
van jaren getuigen van zijne stijl- en vakkennis, waarbij
genoemd kunnen worden: Bovenkerk, oude Raadhuis met
Schepentoren, Gothische Huis, Breeder- en Cellespoort,
Boven- en Nieuwe Toren. enz. Kunstzinnige aanleg. naar
stige archiefstudie, een welversneden schrijf- en teekenpen,
gestadig contact met mannen als dr. Cuypers, jhr. Victor
de Stuers, dr Kalf, dit alles heeft samengewerkt om Reijers
te vormen tot "bouwkundig archivaris", tot vraagbaak voor
plaatsgenoot en belangstellend vreerndelinq op het terrein
van onze stedelijke architectuur. In vele tijdschriften zijn
artikelen van zijne hand verschenen en ook de Kamper

7*



110

Kalender werd jaren achtereen verrijkt met belangwekkende,
veeIaI artistiek verluchte plaatselijke wetenswaardigheden.

Sedert 1903 is de heer Reijers tevens werkzaam geweest
eerst aIs leeraar, daarna als leeraar-directeur van de Nuver
heids-Avondschool, welke functie hij teqehjk met de hoofd
betrekking heeft neergeIegd.

Ook aan het plaatselijk vereenigingsleven heeft hij steeds
met opgewektheid deelgenomen en nog steeds bekleedt hij
belangrijke bestuursfuncties. Als daaronder weI van het
meeste gewicht worde met name genoemd zijn voorzitter
schap van de omvangrijke bouwvereeniging "Eenvoud",
welke binnen kort rond 500 woningen zaI beheeren;
momenteel zijn nog onder zijne persoonlijke architectuur
108 arbeiderswoningen voor "Eenvoud" in aanbouw.

Bij het beeindiqen van zijn gemeentelijk dienstverband
werd hem het ridderkruis van de Oranje Nassau - orde toe
gekend. Welverdiende Koninklijke onderscheiding!


