
Salomons was als architect grotendeels au-

todidact. Hij ontwierp onder meer een aan-

tal villa’s op de Amersfoortse Berg en win-

kelpanden in de binnenstad. Hij gaf gere-

geld tekenlessen in de omgeving van Bar-

neveld, Scherpenzeel en Woudenberg. Zelf

had hij geen vaste tekenaars in dienst bij

zijn kantoor aan de Arnhemsestraat 7.

GEREFORMEERDE KERK
Een belangrijk ontwerp dat Salomons maak-

te, was de uitbreiding van de gereformeer-

de kerk aan Zuidsingel 26-27 (nu restau-

rant Mariënhof). In 1887 hadden de gere-

formeerden een gedeelte van een oude ka-

zerne aan de Zuidsingel, het Arsenaal, aan-

gekocht. Dit gebouw werd direct afgebro-

ken en er werd een klein kerkgebouw met

pastorie gesticht. In 1914 werd besloten tot

uitbreiding van de kerk, waarvoor Salomons

het ontwerp maakte. Het pand werd ver-

hoogd van zes naar twaalf meter en het

aantal zitplaatsen steeg van 400 naar 700.

Doordat wegens ruimtegebrek geen steun-

beren konden worden geplaatst, werden er

trekstangen in het interieur aangebracht.

Het gebouw bevat duidelijk neogotische ele-

menten, die bijvoorbeeld in de rondboog-

vensters zijn te herkennen. 

WINKELPANDEN
Zoals genoemd ontwierp Salomons ook een

aantal winkelpanden. De meest opmerke-

lijke nog bestaande panden zijn Langestraat

63 (1895, nu eetcafé Hemels) en Lange-

straat 62-66 (1905, Society Shop). Beide

ontwerpen zijn in neorenaissancestijl en val-

len op door de toepassing van een gede-

Wouter Salomons, architect

Op de tentoonstelling Kunst Werkt van Siesta was vorig jaar een zelfportret 
te zien van architect Wouter Salomons (1862-1958). Het gedetailleerde portret 
toonde een nette man, gekleed in een klassiek tenue. De ontwerpen die deze
architect maakte, zijn van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van 
het stadsbeeld van Amersfoort. Maar ook zijn zoons en kleinzoon waren actief 
in de bouwwereld.

door SASKIA SCHRIJER

Wouter Salomons genoot zijn opleiding

aan de ambachtsschool in Arnhem, vlakbij

zijn geboorteplaats Oosterbeek. In 1887 ver-

huisde hij met zijn vrouw Elisabeth Maria

Engelen (1859-1945) naar Amersfoort om

het aannemersbedrijf Rosbach over te ne-

men. 

Dit bedrijf ging helaas snel failliet en bij

een publieke verkoop in 1890 werd ook het

woonhuis van de familie Salomons aan de

Arnhemsestraat 7 in de verkoop gebracht.

Gelukkig kon schoonvader Dirk Engelen het

aankopen, waarna Salomons een gedeelte

van het huis huurde. Salomons schreef zich

hierna in als architect en onder leiding van

zijn vrouw, die veel handelsgeest had mee-

gekregen van haar vader, werd naast het

huis een bouwmaterialenzaak begonnen.

Tot 1918 bleef ‘Betje’ Engelen actief in de

onderneming. 
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Zelfportret Wouter Salomons, circa 1920.

Vooraanzicht Langestraat 63 uit 1901.

Advertentie Amersfoortse Courant, 4-8-1887.

Vooraanzicht Zuidsingel 26-27.



tailleerde houten onderpui met etalages

en portiek. De pilastervormige raamstijlen

zijn versierd en flankeren bij beide panden

brede raampartijen. Bij Langestraat 63 valt

het segmentvormige raam op de eerste ver-

dieping op, die over de volle breedte van

het pand is gerealiseerd. Een fronton met

obelisken sluit de topgevel af.

WOONHUIZEN
In 1900 ontwierp Salomons een aantal mid-

denstandswoningen aan Berkenweg 6-16,

in opdracht van B. de Graaf. Deze woon-

huizen bevatten veel neorenaissancistische

kenmerken. De voorgevels zijn symmetrisch

van opzet met vooruitspringende volumes.

De oorspronkelijke voordeuren waren voor-

zien van een bewerkte luifel. Het gebruik

van witte banden en aanzetstenen rond de

vensters zorgt voor een gedetailleerd uiter-

lijk.

Salomons is waarschijnlijk al rond 1920 met

pensioen gegaan en verhuisde toen naar

Steven van der Hagenlaan 6, een woning

die hij zelf ontworpen had. Hij bleef hier

wonen tot 1943. In het ontwerp vallen de

ovale ramen op naast de ingangspartij en

op de zolderverdieping, die Salomons zelf

vervaardigde. Andere nog bestaande wo-

ningontwerpen van Salomons zijn bijvoor-

beeld: Arnhemseweg 258-260, De Bosch

Kemperlaan 11-13, Bekensteinselaan 21, 27-

35 en Utrechtseweg 114-116.

INDUSTRIE
Aan de Kleine Koppel maakte Salomons in

1899 het ontwerp voor een stomerij bij de

blekerij Eemzicht van de heer B.W. Speel-

berg (thans gemeentelijk monument Rohm

en Haas). Het ontwerp bestond uit drie eta-

ges met symmetrisch geplaatste rondboog-

vensters. Thans is alleen het casco van de

begane grond nog oorspronkelijk. 

GEZIN SALOMONS
In het huis aan de Arnhemsestraat werden

acht kinderen geboren, eerst vijf meisjes en

daarna drie zoons. De zonen zetten de be-

drijventak van hun ouders voort. Dirk (1897-

1977) nam de bouwmaterialenzaak over.

Gerard (1899-1973) begon in 1917 een fa-

briek van betontegels en -buizen, die uit-

groeide tot de Amersfoortse Betonmaat-

schappij (ABM). Wouter Albert (1903-

1958) werd directeur van Asbestona, een

fabriek van asbestcementplaten in Harder-

wijk die de drie broers hadden opgericht.

DERDE EN VIERDE 
GENERATIE
Het statige zelfportret van Salomons hangt

hedentendage in een kamer van zijn klein-

zoon, die dezelfde voornaam draagt. Wou-

ter (*1926), zoon van Gerard, is ook aan

de Arnhemsestraat 7 geboren. Hij is zijn le-

ven lang bouwkundig en waterbouwkundig

aannemer geweest bij de ABM. Zijn kan-

toor was gevestigd in Muurhuizen 159-165.

De ABM bouwde na de oorlog 34 graansi-

lo’s, van Zeeland tot Groningen. Ook bouw-

de het bedrijf veel bruggen, zoals de Bas-

culebrug over de Eemhaven, naar ontwerp

van stadsarchitect D. Zuiderhoek. Daar-

naast realiseerden ze onder meer rioolwa-

terzuiveringen in Amersfoort, Leusden en

Achterveld. 

Één van zijn meest bijzondere projecten

vindt Wouter de opdracht voor modezaak

Van der Kam op de Varkensmarkt. Vóór het

huidige gebouw stond hier een pand van

de firma Rintel, dat door zijn opa Salomons

was ontworpen. De nieuwbouw die de ABM

uitvoerde was naar ontwerp van architec-

tenbureau G.A. Heldoorn uit Leeuwarden.

Wouter jr. startte zijn studie bouwkunde

aan de Ambachtsschool, net als zijn vader

en grootvader. In de voetsporen van zijn
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vader volgde hij het onderwijs aan de

Leusderweg. Na de oorlog meldde Wouter

zich aan als oorlogsvrijwilliger, nadat hij

toelatingsexamen voor de HTS had ge-

daan. In april 1946 vertrok hij als lid van

de 7 December-divisie naar Indonesië, waar

hij ruim 2,5 jaar bleef. Hij trouwde in 1950

met zijn grote liefde, onderwijzeres Riet

Kruse (1930-2004), met wie hij vijf kinde-

ren kreeg. Hun zoon Gerard (*1950) is

thans tevens als bouwkundige werkzaam.

Wouter: ‘Ik heb altijd grote bewondering ge-

had voor de ontwerpen van mijn grootva-

der. Vaak werd mijn oma geprezen om haar

handelsgeest, terwijl de ontwerpen van mijn

opa als de gewoonste zaak werden erva-

ren. Met veel respect denk ik aan hem te-

rug; het was een plezierige man.’

Saskia Schrijer is architectuurhistorica 

en medewerker bij Bureau Monumentenzorg

Amersfoort.

Woningen aan de Berkenweg 6-16.

Vooraanzicht Steven van der Hagenlaan 6.

Vier generaties Salomons, 1952. 
V.l.n.r. : Wouter jr (*1926), Gerard jr (*1950),

Wouter sr. en Gerard sr. (*1899).

Handtekening W. Salomons uit 1904.
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