Pe t e r-Pa ui d e Baar

Architectura et Natura
EEN UNIEKE BOEKWINKEL OP DE LEUEGRACIIT

Sinds kort op een nieuw adres, wéér op de Leliegracht,
viert Architectura & Natura deze zomer haar
60ste ve1jaardag. Dat is een welkome aanleiding
voor een portret van deze uitzonderlijke boekwinkel

annex uitgeverij, bescheiden van fonnaat
maar met een internationale allure.

Boeken over de Amsterdamse School,
Franse kath ed ralen, Nie u w-Sloten en
bouwkundigen als Vitruvius. Jacob van
Campen. Berlage, Le Corbusie r en Rem
Koolhaas. liggen er naast boeken over
tuinplanten. bamboe. honden . kangoeroes, wormen . ijsvogels en snoeken.
'Steen' en 'groen' horen in deze winkel
bij elkaar.

Oprichter Gerrit van Saa11e
/1898-1961} op ee11 uitgeverscongres in 1959 of 1960.
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Hoewel Arch itectura & Na tu ra van origine
anders heette en in het prille beg in ook
geen boekwinkel was, ka n de geboorte
worden gedateerd in juli 1939. Toen
begon Gerrit van Saane (1898-1961) Lectura Architectonica, een leesportefeuille
met tij dschriften over architectuur. Kort
daarop huurde hij de beletage van Heren-
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Van 1964 tol' 1976 was Prinsengracht 150, rechts
va11 de 'peperbus', hel adres van Architectura &
Natura. Zo heetre de winkel sinds botanicus Dick
Late11stei11 va11 Voorst er de scepter zwaaide.

grach t 406, waar hij in de voorka m e r de
leesportefeuil les samenstelde. Al snel
volgde verkoop van boeken in de ach te rkamer.
Van Saane h ad zijn passie voor bedru kt
papier opgedaan b ij Lettergieterij Amsterdam in de Bilderd ij kstraat , waa r h ij na de
avond-h bs was gaa n werken . Zij 11 belangst ell ing voor bou wku nst kwam even m in
u it de lt1cht vallen: broer Hu ib was een
bekend e bouwondernemer en archi t ect
Jaap Dun nebi er was zijn zwager . Th u is op
de Plata nen weg werd h et hele gezi n ingeschakeld voor h e t bestel- e n verzend werk.
vertelt doch ter Alma van Za a ne-va n
Saan e. "Ik zie me nog op m'n fi e tsj e drukproeven wegbrengen naar architect
Vriend op de Vrijheids laan." In 1946 had
haar vader zich ook op het ui tgt•verspad
begeven met Forum. het n ieuwe blad van
Genootschap Architectura et Amic it ia .
Forum deed zijn naa m eer aa n : pro minente a rchitecten voch ten er hun dcba1tcn in
uit. In 1947 gaf Van Saa ne zij n eerste
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Dick Lateustein van Voorst

verkocht. Omdat Van Voorst geen affini-

(rechts/ ,·11 B<'rl vnn rkn Hove in

teit had met de uitgeverij. was die overgedaan aan collega De Boer in Hilversum .

de ro111111eligc winkel op Leliegracht 44, dm·1111JtT 1988.

Van Voorst ve randerde de firmanaam in
t\rchitectura et Natura en verhuisde in
1964 naar Prinsengracht 150. De tijdschriftenafdeling. die één jaartje op nummer 50
zat. werd sinds 1962 bestierd door Bert
van den Hove (1930). die nog steeds handen spand iensten verricht. "De sfeer was
heel a nders dan nu," zegt hij . "Architecten
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en ingenieurs waren deftige heren. Die
noemde je n ier bij de voornaam. zoals nu.
Ze kwamen ook minder dan nu zelf la ngs:

De nieuwe winkel, Ll'licgrnchl
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22, met achter de roonlwnk
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l'igc11aar Guus Kcmmc,
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vaak stuurden ze hun struise secretaresses.
Er kwamen wel heel war bouwkundestu-
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u 2 juni 1999.

denten. Oók n og echte meneertjes toen. Ik
heb heel war later bekend geworden mensen in hun ontwikkeling kunnen volgen:
Crouwel , Van Stigt (en later hun zonen).
Zansrra ... Cees Dam. de schoonzoon van
architect Holt. is een verhaal apart: die
had oorspronkelijk een ij swinkel in Zandvoort! "
In de hete zomer van 1976 verhuisde de
zaak naar Leliegracht 44. een voormalige
drogisterij. Al snel vertoonde de propvo lle
winkel een gezell ige chaos. met hoge boekenstapels. want Van Voorst hield principieel n ooit opruiming. De zaak liep prima
tot Van Voors t eind jare n tachtig begon te
sukkelen met zijn gezondheid. \,Vaarschijnlijk was de zaak opgedoekt als Van
d e n Hove zijn baas niet had aangespoord
nog eens re praten mer de toen 32-jarige
Guus Kemme. Die h ad in J 985 een jaartje
in de winkel gewerkt en dacht aa n overname, maar h ad daar toen nog te weinig gelei
voor. Inmidde ls had Kemm e. in 1980 af·gestudeerd aan de Frederik Muller Academ ie.
ook ervaring opgedaan a ls uitgeversassis"' tent en als boekverkoper bij t\ll ert de
C:
Lange en Zwe mme r in Londe n . In 1990

*m nam Kemm e Architecrura & Na1ura over
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e n j ongstleden februari verhuisde hij de
zaak naar Leliegracht 22. een oude r ijwielhandel. Antiquariaat Opbouw. van n ummer 42. kwam 'i nwone n· op de eerste

boekûe) uit. de in treerede van architect

groeide de belangstelling voor tuin- en

J.E. Berg hoef ,ils hoogleraar bouwkunde in

landsc hapsarchitectuur e n botanicus Van
Voorst wist daa r vee l van .

Ron d 1950 verhui~de ck firma naar l<eizersgracht 546. Daar kreeg Va n Saa ne
assis tt•ntie van Dick l.atPn stl'in van Voors t.

verdieping. Kcmmes opzienbarendste
vcrn icuwi ng was de hcroprich I i ng va n de
uitgevl'r ij. wa,,r sinds 1991 20· 11 70 t iteb

Bouwkunst én natuur

In l"<.'bntari 196 1 overle ed V;111 Sa,,ne. Kort

versrhcnen Ter l're va n het 111bileum ver·
schijnt ,IL-ze lome r een prach tu 1t g,1ve ovvr

Een goudl'll gn·ep. want in dt· jan·n vi_jf"tig

ll'V0r(•n had hij lk winkel aan Va n VPnrst

100 .1 ,1.i r bnuwkun~t 111 1\m, tl'rclam

Delft.
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