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Met de opbloeiende economie vanaf 
de opening van het noordzeekanaal 
(1876) kreeg het belang van de han-

del in amsterdam vorm met talrijke gebouwen 
voor banken, verzekeringsmaatschappijen en 
de effectenhandel. de oude elite met geld die 
hiervan profiteerde had een sociëteit   aan de 
dam op de hoek van de Kalverstraat: de 
Groote Club. deze club kende een strenge 
ballotage en was meer een gezelligheidsver-
eniging. de nieuwe industriëlen en onderne-
mers werden nauwelijks toegelaten en voelden 
zich er ook niet thuis. Wat zij misten was een 
ontmoetingsplaats voor mensen uit het be-
drijfsleven en een club die de belangen van 
fabrikanten en ondernemers kon behartigen. 
in mei 1913 werd daartoe de industrieele 
Club opgericht. alleen bedrijven konden lid 

worden en het was van meet af aan geen louter 
amsterdamse maar een landelijke aangele-
genheid. Vooraanstaande ondernemers waar-
onder de amsterdamse reder d. Goedkoop 
dzn., de Groningse fabrikant W.a. scholten 
en de Zaanse e.G. Verkade behoorden tot de 
initiatiefnemers. Vrijwel gelijktijdig richtte de 
steenrijke graanhandelaar J.C. Bunge met 
twee firmanten de ‘nV Maatschappij industria 
ter exploitatie van onroerende goederen’2 op, 
met nieuwbouwplannen voor een pand aan 
de dam.3 Voor het ontwerp trokken ze Foeke 
Kuipers aan, die voor Bunge de bouw van 
diens villa Kareol in aerdenhout – een ont-
werp van de Zweedse architect anders Lund-
berg – had begeleid.4 toen de industrieele 
Club zich meldde als potentiële huurder, was 
een opzet voor de exploitatie van het gebouw 

De Koninklijke Industrieele Groote Club 
is een besloten club en daarmee geniet 
het rijke interieur van gebouw Indus-
tria nauwelijks bekendheid bij veel Am-
sterdammers. De buitenkant ontleent 
zijn belang aan de prominente steden-
bouwkundige ligging tussen Dam en 
Rokin. De zuidgevel sluit fraai het Ro-
kin af. De noordgevel voegt zich in de 
lijn van grote gebouwen die in de jaren 
tien van de vorige eeuw verrezen aan de 
zuidzijde van de Dam. In een eerder 
nummer van Binnenstad zijn onlangs 
uitvoerig de bouwperikelen aan de oost-
kant van de Dam uit die periode be-
schreven, waarbij het gebouw van ar-
chitect Foeke Kuipers (1871-1954) door 
de schrijvers als ‘niet uitblinkend door 
creativiteit’ werd weggezet.1 Moest Kui-
pers zich in het exterieur teveel naar de 
Raadhuis-Dam-Commissie voegen, in 
het interieur had hij met de gemeentelij-
ke scherpslijpers van dienst niet van 
doen.De rijkdom van het interieur weer-
spiegelde het streven naar erkenning 
van de opdrachtgevers. In de loop van 
100 jaar werd dat interieur gekoesterd, 
maar ook bij diverse verbouwingen ge-
maltraiteerd. Verschillende eigenaren 
hadden meer oog voor de waarde als be-
leggingsobject dan als cultureel erfgoed. 
Met de aankoop door de huidige eige-
naar in 2011 kwam er geld vrij en aan-
dacht voor een zorgvuldige renovatie.

Gebouw Industria gerenoveerd 
Het interieur van de 
Koninklijke industrieele 
Groote Club

Schetstekeningen tonen de veranderingen in de gevels aan Dam en Rokin, Foeke Kuipers 1912-1913 (tekeningen: Stadsarchief Amsterdam)

De Dam anno 2017 (foto: Wim Ruigrok)
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snel gemaakt: op de begane grond winkels, 
daarboven twee etages voor de industrieele 
Club en de overige etages voor verhuur aan 
diverse bedrijven. Ook Bunge zou zijn kantoor 
vestigen in het gebouw. 

Foeke Kuipers was afkomstig uit een familie 
van bouwers: zijn vader was aannemer, een 
oom timmerman en twee oudere broers  
waren eveneens architect. na zijn opleiding 
aan de Quellinusschool in amsterdam was  
hij korte tijd werkzaam bij architect 
J.F. Klinkhamer, bekend van de graansilo bij 
de Houthaven uit 1896-1898. aan diezelfde 
Houthaven bouwde Kuipers in 1899 met zijn 
broer Roelof pakhuis Het nederlandsche 
Veem. als zelfstandig architect kreeg hij wel-
dra een gestage stroom opdrachten, met on-
der meer in amsterdam een sigarenfabriek en 
café-restaurant de Roode Leeuw in amster-
dam, een concertzaal in Zandvoort en diverse 
monumentale huizen in het Gooi en in de 
noord- en Zuid-Hollandse duinstreek. 
een verenigingsgebouw betekende een nieu-
we bouwopgave voor hem. Het plezier in deze 
uitdaging is af te lezen in de zorgvuldige de-
taillering van ex- en interieur. daaraan droeg 
ongetwijfeld bij dat Kuipers – die vanaf 1909 
een eigen gebouwd landhuis in Huizen be-
woonde – zijn bureau in mei 1914 in de ruw-
bouw vestigde.5 Ruim een jaar later betrok de 
industrieele Club het gebouw, dat officieel 
open ging op 8 januari 1916. 

de al genoemde Raadhuis-dam-Commissie 
had het nodige aan te merken op de oor-
spronkelijke schetsen van Kuipers. Zo kon de 
robuuste hoektoren geen genade vinden bij 
de commissie en evolueerde hij onder haar 
druk tot de gerealiseerde slanke middentoren.
de plint van Obernkirchner zandsteen vormt 
een solide basement voor de bakstenen gevels. 
Kuipers wist de nogal volumineuze bouwmassa 
aan de damzijde te maskeren door een gele-
ding in drieën, waardoor het gebouw kleiner 
oogt dan het is. Het verticale accent van de 
toren met zijn koperen kelkvormige kap, be-
kroond met een vergulde bol in een ring, ver-
sterkt deze indruk. aan de Rokinzijde vertoont 
de gevel juist een symmetrische opbouw, met 
opwaartse sprongen naar binnen die het vo-
lume verder terugdringen. 
de Belgische architect/criticus Huib Hoste 
had oog voor de behendigheid waarmee Kui-
pers de stedenbouwkundige situatie wist uit te 
buiten. in dagblad De Telegraaf was hij zeer te 
spreken over de geprononceerde gevel aan de 
damzijde, in zijn ogen ‘een goed verbrokkeld 
silhouet dat sterk contrast maakt met de geslo-
ten massa van het paleis’.6 Over de detaillering 
van de gevels was hij minder enthousiast: die 
vond hij koud en afstandelijk. Het interieur 
was zijns inziens rijk ingericht en hoewel hij er 
geen ‘bouten durf’ in zag, erkende hij de kwa-
liteiten van een ‘kalme, deftige vormgeving’. 

Het interieur
een centrale hal die vanaf een daklicht op de 
bovenste verdieping daglicht ontvangt, vormt 
het hart van het gebouw. de toegang tot de 
verschillende verdiepingen loopt via een ruim 

bemeten trappenhuis met doorgaande glas-in-
loodramen van atelier W. J. le nobel. de 
wandafwerking bestaat uit grijs/groen getinte 
geglazuurde tegels. de tegels op de kolom-
men en de kapitelen van de vide hebben een 
gekarteld bladmotief en de balustrades grote 
open florale motieven. 
Op de eerste verdieping liggen de clubzaal, de 
bestuurskamer, het restaurant en de dameszaal, 
op de tweede verdieping een grote evenemen-
tenzaal, de damzaal en de bibliotheek. in de 

eerste drie ruimten bepalen de houten lambri-
sering en de velours-frisé wandbespanning, 
met een gespiegeld zeepaardmotief naar een 
ontwerp van sierkunstenaar theo nieuwen-
huis (1866-1951), de sfeer. de zeepaardjes ko-
men ook in de lambriseringen terug. 
Opvallend in het gehele interieur is het hoge 
afwerkingsniveau van de detailleringen in on-
der meer trapleuningen, stucplafonds, deur-
beslag en terrazzovloeren. Het interieur geniet 
sinds 2001 bescherming als rijksmonument. 

Uiterst links: Huidige situatie van gebouw  
Industria aan de Dam (midden). Op de hoek 
van de Kalverstraat het voormalige pand van  
De Groote Club. De rode lijn geeft de bebouwing 
weer die in 1912 werd gesloopt. 

Gevel aan het net heringerichte Rokin (foto: auteur)

>

De Dam met gebouw Industria en de ruwbouw van kledinghuis Peek & Cloppenburg in 1916  
(deel montagefoto: B.W. Arendsen, Stadsarchief Amsterdam) 
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Restauratie 
Huurde de industrieele Club aanvankelijk 
haar onderkomen van de Maatschappij tot 
exploitatie van gebouw industria, later werd 
zij zelf eigenaar. na de fusie in 1975 met de 
Groote Club veranderde de naam in de indus-
trieele Groote Club (iGC), die haar onderko-
men in 1987 verkocht, maar daar wel in geves-
tigd bleef. Het pand wisselde nadien nog 
meerdere keren van eigenaar. deze opeenvol-
gende eigenaren toonden weinig interesse in 
de zorg en het onderhoud van hun monu-
mentale bezit. Het raakte verslonsd.

Honderd jaar intensief gebruik liet zijn 
sporen na in het interieur. Bij diverse verbou-
wingen werd onder meer de vide deels dicht-
gezet en in het trappenhuis kwamen glazen 
puien op last van de brandweer. de zo sfeerbe-
palende wandbespanning begon los te raken, 
raakte beschadigd bij het aanbrengen van 
nieuwe bekabelingen en verkleurde door ni-
cotinedampen en uv-licht.
Met de aankoop door de ivy-Groep in 2011 
kwam een serieus plan voor een fundamentele 
renovatie van het gehele pand. daarbij ging 
het niet alleen om het behoud en herstel van 
de nog aanwezige rijke vormgeving, maar ook 
om de nauwgezette reconstructie van verdwe-
nen of onherstelbare onderdelen. dat staat op 
enigszins gespannen voet met de ideeën om-
trent authenticiteit die in de monumenten-
zorg sinds het Charter van Venetië (1964) ge-
meengoed zijn, waarin de historisch gegroeide 
toestand als uitgangspunt dient. strikt geno-
men sluit dat een verandering door recon-
structie naar een oudere toestand uit, maar 
met het toverwoord ‘reversibel’ viel daar een 
mouw aan te passen. 
de exploitatie van het pand bleef op dezelfde 
leest geschoeid als voorheen: op de begane 
grond winkels en de Koninklijke iGC als be-
langrijkste huurder op de eerste en tweede 
etage. de bovenste drie verdiepingen zouden 
als luxehotel gaan fungeren, wat een ingrij-
pende verbouwing betekende. de eigenaar 
zou het herstel van het exterieur en de ver-
bouwing tot hotel voor zijn rekening nemen, 
terwijl de Koninklijke iGC de restauratie van 
de clubzaal en nieuwe eetzaal zou financieren.

Entreeruimte met trappenhuis en vide (foto: atelier Merkelbach)

Trappenhuis en vide (foto: atelier Merkelbach)

Originele wandbespanning (foto: Frank Smit) 

Nieuwe wandbespanning (foto: IGC/RCE)
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werk. Het werd in het openingsjaar gepubli-
ceerd en gebouw industria kreeg er met 31 
foto’s van atelier Merkelbach een prominente 
plaats in toebedeeld.7 de serie waarin het 
boek verscheen, Bibliotheek voor de moderne 
Hollandsche architectuur, uitgegeven door dr. 
Gustav schueler, was nogal omstreden, omdat 
het door de architecten zelf gesponsorde mo-
nografieën betrof en zij destijds niet geacht 
werden voor zichzelf reclame te maken. archi-
tecten als J.F. staal en vooral Hoste zorgden er 
met hun felle reacties op de boekenreeks voor 
dat de Bond van nederlandse architecten 
(Bna) deze in de ban deed. en passant wer-
den reputaties van collega’s die zich wel aan 
een uitgave hadden bezondigd, zoals 
a.d.n. van Gendt of a. Jacot, in recensies 
neergehaald. Het boek van Kuipers werd 
daarbij ontzien.8 Mogelijk was Hoste zijn eer-
dere waarderende woorden voor gebouw in-
dustria nog niet vergeten.

Radboud van Beekum

ZZdP architecten maakte de plannen en 
liet deze uitvoeren. een belangrijke rol was 
daarbij weggelegd voor architect Frank smit. 
Hij onderzocht en tekende verscheidene nog 
bestaande interieuronderdelen. Het resultaat 
van dat onderzoek werd onder meer toegepast 
in het ontwerp van de nieuwe bibliotheek-
ruimte en de keuze van materialen op tal van 
plaatsen in het gebouw, zoals de tegels in de 
lichthof en de voegen van de gevels. in samen-
werking met het textiellab in tilburg werden 
diverse proeven van nieuwe wandbespanning 
gemaakt, waarvan smit de kleur en samenstel-
ling van de garens bepaalde. een letterlijk en 
figuurlijk hoogtepunt in de restauratie vormde 
de terugkeer van de vergulde bol in een ring 
op de spits van de toren.
dat reconstructies bij restauraties niet zonder 
slag of stoot tot stand komen laat het voor-
beeld van de wandbespanning in de clubzaal 
zien. de bespanning van velours-frisé, ontwor-
pen door theo nieuwenhuis en door de (niet 
meer bestaande) Hengelosche trijpweverij 
gefabriceerd, is een zogenoemd bestanddeel 
van het rijksmonument. Gezien de zeldzaam-
heid ervan en de relatief goede conditie dien-
de deze in situ behouden te blijven. Vanwege 
de verkleuring en slijtage was het echter dui-
delijk dat dit originele velours in de nieuwe 
opzet ernstig zou detoneren en niet was te 
handhaven. de afgelopen jaren was de be-
spanning wel naar vermogen onderhouden 
en meermalen gereinigd onder toezicht van 
monumentenzorg. in nauw overleg met de 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCe) 
vroeg de Koninklijke iGC een omgevingsver-
gunning aan om de originele velours-frisé af 
te dekken met een ademende beschermlaag 
van synthetische stof. de nieuwe bespanning,  
één op één gereconstrueerd naar het origi-
neel, werd vervolgens op deze afdekking aan-
gebracht. Op andere locaties, zoals in het res-
taurant, werd een grijswitte versie van de 
wandbespanning uit de nieuwe bibliotheek 
aangebracht. 
Gebouw industria geldt tegenwoordig als Kui-
pers’ meesterwerk. Hij vond dat kennelijk zelf 
ook, getuige de uitgave van een boek over zijn 
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Wandbespanning in zijkamers bibliotheek (foto: 
Frank Smit) 

Grote salon (foto: Wim Ruigrok)

De vergulde bol op de spits van de toren met de koperen dakbedekking (foto: auteur)


