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Architectenbureau Jowa 1976–2021 
Amsterdam offers readers a detailed 
overview of the history and 
establishment of the office. It is richly 
illustrated with a selection of images 
from numerous national and 
international projects: museum 
exhibitions, lighting, public and 
private spaces. The book also 
includes details of long-term 
collaborations showing how the 
projects were realized.

Turn the book over and read 
‘About Jowa’, the story of the man 
behind Architectenbureau Jowa: 
Jowa Imre Kis-Jovak. 

‘About Jowa’ tells the story of Jowa 
Imre Kis-Jovak, the man behind 
Architechtenbureau Jowa: from his 
background and childhood in 
former Yugoslavia – which used to 
be surprisingly cosmopolitan and 
modern – to the completion of his 
multi-faceted education in Novi 
Sad, Belgrade, Zurich and 
Amsterdam. Followed by the first 
steps in his professional career.

Turn the book over and read about 
the establishment and history of 
Architectenbureau Jowa.

Architectenbureau Jowa 1976–
2021 Amsterdam geeft een 
gedetailleerd overzicht van de 
oprichting en de geschiedenis van 
het bureau, rijk geïllustreerd met een 
keuze aan talrijke nationale en 
internationale projecten: museale 
projecten, verlichting, kantoren en 
openbare ruimten en particulieren. 
Daarnaast is er aandacht voor alle 
langdurige samenwerkingen met 
opdrachtgevers en voor hoe 
projecten in de praktijk verliepen. 

Draait u het boek om, dan 
leest u in het deel ‘Over Jowa’ 
over de persoon achter 
Architectenbureau Jowa: 
Jowa Imre Kis-Jovak.

‘Over Jowa’  vertelt het verhaal 
over Jowa Imre Kis-Jovak, de man 
achter Architectenbureau Jowa: 
van zijn achtergrond en jeugd in 
toenmalig Joegoslavië, dat 
verrassend kosmopolitisch en 
modern was, tot het afronden van 
zijn veelzijdige opleiding
 in Novi Sad, Belgrado en 
Amsterdam. Gevolgd door de 
eerste stappen in zijn professionele 
carrière.

Draait u het boek om, dan leest u 
over de oprichting en geschiedenis 
van AArchitectenbureau Jowa.

1976 1982

1977 1983

1978 1984

1979 1985

1980

1981 1986

A person who is too shy 
to ask questions will 
never learn. 
(Pirkei Avot 2.5)

Iemand die te verlegen is 
om vragen te stellen zal 
nooit iets leren.
(Pirkei Avot 2.5)
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1976  J. Mercer, pakhuis 
verbouwing / refurbishment 
warehouse, Brouwersgracht, 
Amsterdam

1977  TIME LIFE Books, 
open bureaulandschap 
/ open-plan office, Ottho 
Heldringstraat, Amsterdam

1978  Familie Van 
Ramshorst, verbouwing 
grachtenhuis / refurbishment 
canal house, Leidsegracht 
100, Amsterdam

1979  R. Schefold en / and 
J.I. Kis-Jovak, verbouwing 
grachtenhuis / refurbishment 
canal house, Prinsengracht 
526, Amsterdam

1980  Capsicum 
Natuurstoffen, Oude 
Hoogstraat 1, Amsterdam

1981  Van Vliet en 
Rozemond, Rozemond 
Advocaten, kantoor / 
office, Herengracht 567, 
Amsterdam

1982  Ikat in katoen 
/ Cotton ikats, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

1983  Krakatau, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

1984  Familie Van 
der Lande, woonhuis 
verbouwing / dwelling 
renovation, Amstelveen

1985  Indigo, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

1986  Schatten uit Turkije 
/ Treasures from Turkey, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden

1987  Museum winkel 
/ Museum shop, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

1988  Budaya Indonesia, 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam

1989  Magische Abstractie 
/ Magical Abstraction, Ke-
ramiekmuseum Princessehof, 
Leeuwarden en / and Afrika 
Museum, Berg en Dal

1990  De Brink in de 

Bergkerk / The Brink in the 

Bergkerk, Bergkerk, Deventer

1991  Flexibel 
tentoonstellingssysteem / 
Reusable exhibition system, 
Bergkerk, Deventer

1992  Het goddelijk gezicht 

van Indonesië / The divine 

countenance of Indonesia, 
De Nieuwe Kerk, Amsterdam

1993  Nederland 

en Vlaanderen / The 

Netherlands and Flandres, 
Frankfurter Buchmesse, 
Frankfurt

1994  Zuidoost Azië 

/ Southeast Asia, 
semipermanente opstelling / 
semi-permanent exhibition, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

1995  Zalen / Rooms 5, 
6, 7 en 8, semipermanente 
opstelling / semi-permanent 
exhibition, Amsterdams 
Historisch Museum 

1996  Introductieruimte 
/ Introduction room, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam

1997  Ajax Museum, Arena, 
Amsterdam

1998  Tussen Spanje en 

Oranje / Between Spain and 

the House of Orange, Kasteel 
Huis Bergh, ’s-Heerenberg

1999  Amsterdam 19e – 

20e eeuw / Amsterdam 

19th – 20th Century, 
semipermanente opstelling 
/ semi-permanent exhibition, 
Amsterdams Historisch 
Museum

2000  Rozemond 
Advocaten, secretariaat / 
secretariat, Herengracht 567, 
Amsterdam

2001  Batik, met was 

getekend / Batik, drawn in 

wax, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam

2002  Mexico, een 

goddelijke reis / Mexico, 

journey to the land of gods, 
De Nieuwe Kerk, Amsterdam

2003  Oostwaarts!, 

semipermanente opstelling 
/ Eastward Bound!, semi-
permanent display, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

2004  Nicolaas & 

Alexandra / Nicolas & 

Alexandra, Hermitage,  
Amsterdam

2005  Indonesia: de 

ontdekking van het verleden 
/ Indonesia: the discovery of 

the past, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam

2006  Pracht en Kraal / 
Beauty and the Bead, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam

2007  Rozemond 
Advocaten, Herengracht 
567, Amsterdam

2008  Nationaal Comité 4 
en 5 mei / National 4 and 5 
May Committee, Amsterdam 

2009  Amsterdams 

Glorie/ Amsterdam’s Glory, 
Amsterdams Historisch 
Museum

2010  Glans en Glorie 

/ Splendour and Glory, 
Hermitage Amsterdam. 

2011  Sisi en Wilhelm  II 

– Keizers op Corfu / Sisi 

and Wilhelm II – Emperors 

on Corfu, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden

2012  Ontwerp / Design 
Visitors Centre, Het 
Vredespaleis, Den Haag / 
The Hague

2013  M. Kleiterp, keuken 
/ kitchen, Vondelstraat, 
Amsterdam

2014  Van de Guggenheim 

collectie naar het Cobra 

Museum / From the 

Guggenheim Collection to 

the Cobra Museum, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen

2015  Miró & Cobra, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen

2016 
Oswaldo Vigas. Antológica 

1943–2013, MAC-USP, São 
Paulo

2017  Goden van Egypte / 
Gods of Egypt, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden

2018  The National Trust, 
Mauritshuis, Den Haag 
/ The Hague

2019  Familie Van 
Ramshorst, verbouwing 
appartement / refurbishment 
apartment, Silodam, 
Amsterdam

2020  Allemaal Wonderen 

/ Miracles all around us, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht

2021 P. Boll-Kruseman, 
verbouwing appartement 
/ refurbishment apartment, 
Minervalaan, Amsterdam
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The colophon can be found on page 2 of the ‘About 
Jowa’ section of this book.
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The reason for this book is that my office, 
Architectenbureau Jowa (ABJ) will close 
in 2022, 45 years after the official open-
ing on April 4, 1977. 

Since founding Architectenbureau Jowa in 1976, I 
have worked with many wonderful people and take 
pride in the result: more than 500 projects for clients, 
to whom I am deeply grateful for the trust they 
placed in me. This would have been much more 
difficult without the dedication of a permanent team 
of employees, colleagues, contractors and suppliers. 
I am very grateful to my commissioners for their 
confidence in me. All this time has been exciting and 
dynamic, affording me ever new insights and great 
personal and professional growth. I look back on 
what we created and the legacy we leave behind. 

It was difficult to choose what to include in the book. 
Together with my team, I selected the most varied 
possible range of projects, which together provide 
insight into our working process. 

6

Srdjan Milićević for preselecting images and to 
Eveline Renaud for her photography and image 
editing. Reimar Schefold and Gregor Langfeld 
made critical and constructive suggestions. To 
Carla Kuit and Arnoud Bijl I am grateful for their 
substantive contributions and for writing editing 
texts. The involvement and authorship of Paul Mertz 
was immensely valuable to me. Peter van Kester 
gave useful advice on the selection of projects and 
images to be presented in the book. I thank 
Marinka de Boer deserves for the image editing 
and registration, Victor Levie and Marit van der 
Meer for the graphic design of this much-encom-
passing book and Madelon van Schie for the final 
editing. Last but not least, I would like to thank 
David Mulder for carefully providing the materials 
from the archives that I had granted to the Amster-
dam City Archives in 2016. That many archives 
provided images without copyrights, was a very 
generous gesture. Finally, I want to thank everyone 
for the pleasant contact.

Jowa Imre Kis-Jovak

It is also a personal book, with stories, not only 
about the history of the ABJ and our projects, but 
also about my origins, background, education, 
friends, colleagues and the journeys that have 
shaped me.

Unfortunately, it is not possible to name everyone 
who contributed to my professional development.
However, a few people deserve particular mention. 
Nicolette Lever helped me set up ABJ in 1976. Loan
Oei and I worked together for 30 years on 
numerous projects, mainly on content. As manage-
ment assistant, Hesje van Duin ran the office 
efficiently so that the designers were free to 
concentrate on their work. Further on in the book 
(see p. 385), employees and clients are highlighted 
with whom ABJ and I have had a long-lasting and 
special relationship. 

The advice of Loan Oei and Chris Reinewald was 
very inspirational in the book’s initial stages. Luukje 
Plochg, Paul Ariese and Basia Knobloch contributed 
by forming ideas for the book. I am grateful to 

kritische en opbouwende bijdragen. Carla Kuit en 
Arnoud Bijl ben ik dankbaar voor hun inhoude-
lijke bijdragen en het schrijven en redigeren van 
teksten. De bijdragen van Paul Mertz heb ik zeer 
op prijs gesteld. Peter van Kester gaf deskundige 
adviezen over de keuze van de projecten en de 
selectie van afbeeldingen. Marinka de Boer wil ik 
bedanken voor de beeldredactie, Victor Levie en 
Marit van der Meer voor de grafische vormgeving 
en Madelon van Schie voor de eindredactie. 
Last but not least ben ik David Mulder erkentelijk 
voor het zorgvuldig aanleveren van het door hem 
verwerkte archiefmateriaal dat ik in 2016 aan het 
Stadsarchief Amsterdam had geschonken. Tot slot 
dank ik iedereen voor het plezierige contact.

Jowa Imre Kis-Jovak

bureau, ook verhalen over mijn afkomst, achter-
grond, opleiding, vrienden, collega’s en de reizen 
die mij gevormd hebben.

Het is tot mijn spijt onmogelijk iedereen die aan 
mijn professionele ontwikkeling heeft bijgedragen
met naam en toenaam te noemen. Toch wil ik een 
paar mensen in het zonnetje zetten. Nicolette
Lever hielp mij het bureau in 1976 op te zetten. 
Loan Oei en ik hebben dertig jaar – vooral
inhoudelijk – aan heel wat projecten gewerkt. 
Hesje van Duin wist als bureaumanager het
kantoor draaiende te houden, zodat de ontwerpers 
onbezorgd hun werk konden doen. Verderop
in het boek (zie p. 385) worden medewerkers en 
opdrachtgevers uitgelicht met wie ABJ en ik een
langdurige en speciale relatie hebben gehad. 

De adviezen van Loan Oei en Chris Reinewald
waren in de beginfase van het boek zeer inspire-
rend. Luukje Plochg, Paul Ariese en Basia Knobloch 
hebben bijgedragen aan het vormen van ideeën 
over dit boek. Ik ben Srdjan Milićević dankbaar 
voor de voorselectie van de afbeeldingen en 
Eveline Renaud voor de fotografie en beeldbewer-
king. Reimar Schefold en Gregor Langfeld leverden Fo
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De aanleiding voor dit boek is dat mijn 
bureau, Architectenbureau Jowa (ABJ) in 
2022, 45 jaar na de officiële opening op 
4 april 1977, dichtgaat. 

Als oprichter van het bureau in 1976 heb ik al die 
jaren met veel plezier met veel fijne mensen 
gewerkt en ik ben trots op het resultaat: meer dan 
vijfhonderd projecten. Zonder de inzet van een 
team van vaste medewerkers, collega’s, uitvoerders 
en leveranciers was dit niet zo goed gelukt. 
Opdrachtgevers ben ik dankbaar voor hun 
vertrouwen. Het was al die tijd spannend en 
dynamisch met steeds nieuwe inzichten en met 
grote persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik 
blik terug op wat wij gecreëerd en nagelaten 
hebben. 

Het was moeilijk kiezen wat er wel en wat niet in 
het boek moest komen. Met mijn team heb ik 
gekozen voor een zo gevarieerd mogelijk palet 
aan projecten die gezamenlijk inzicht geven in ons 
werkproces. 

Het is tegelijkertijd een persoonlijk boek, met 
behalve verhalen over de geschiedenis van het 

Het volgende hoofdstuk, ‘Het bureau’, 
beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen in 
de geschiedenis van Architectenbureau Jowa. 
Het is ingedeeld in de vier tijdvakken 
1977-1987, 1988-1998, 1999-2009 en 
2010-2021, die telkens worden afgesloten 
met karakteristieke projecten die ‘In beeld’ 
worden uitgelicht. 
Daarna komen de vier belangrijkste speciali-
saties van het bureau aan bod: Musea, 
Verlichting, Kantoren en Openbare ruimten en 
Particulieren. Onder het kopje ‘Onder andere’ 
wordt van elke specialisatie een aantal 
projecten paginagroot afgebeeld. 
De laatste hoofdstukken behandelen de 
bureaupubliciteit, de inspiratiebronnen en het 
archief dat in 2016 aan het Stadarchief 
Amsterdam is overgedragen. De Appendix 
bevat de namen van de instituten, bedrijven 
en personen waar het bureau mee heeft 
samengewerkt. Draait men het boek om, dan 
opent het boek met een schets van Jowa’s 
achtergrond, vroege leven en werk voor de 
oprichting van het bureau.

The next chapter, ‘The Office’, describes the most 
important events in the history of Architecten-
bureau Jowa. It is divided into the four time 
periods 1977-1987, 1988-1998, 1999-2009 
and 2010-2021 which are each concluded with 
characteristic projects that are highlighted ‘In 
pictures’. 
The four main specializations of the office are 
then discussed: Museums, Lighting, Offices and 
Public Spaces and Private Clients. Under the 
heading ‘Among others’, a number of projects 
from each specialization are illustrated full-page. 
The final chapters cover the firm’s publicity, 
sources of inspiration and the archive that was 
transferred to the Amsterdam City Archives in 
2016. The Appendix contains the names of the 
institutions, companies and individuals with 
whom the bureau has collaborated. Turning the 
book over, it opens with a sketch of Jowa’s 
background, early life and work before the 
founding of the bureau.



1 | Jowa in zijn 
bureau in de War-
moesstraat 12 met 
linksachter Nicolette 
Lever, 1977
Jowa in his office in 
12 Warmoesstraat 
with Nicolette 
Lever in the left 
background, 1977
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De eerste opdracht 
In het gesprek over de 
opdracht vertelde Wil Lips 
over haar huis in Zierikzee. 
Ze nodigde mij uit om daar 
eens te komen. Daarbij 
zouden we ook kunnen 
gaan zwemmen. Tenminste, 
ik dacht dat ze dat bedoelde 
toen ze bij het afscheid zei: 
‘Ik weet nog niet of ik met 
u in zee ga.’ Onbekend 
met deze uitdrukking nam 
ik de opmerking letterlijk en 
antwoordde fronsend: ‘Ik 
ook niet, hoor.’ Vrienden 
legden het misverstand 
aan me uit en Wil Lips en ik 
gingen uiteindelijk met elkaar 
in zee: ik kreeg de opdracht.

The first assignment
During our conversation 
about the assignment, Wil 
Lips told me about her house 
in Zierikzee. She invited 
me to come and see it. We 
could also go swimming. At 
least, I thought that’s what she 
meant when she said: ’I don’t 
know yet whether I’ll swim 
with you.’ Unfamiliar with this 
expression, I took the remark 
literally and answered, ‘Me 
neither.’ Friends explained the 
misunderstanding to me and 
Wil Lips and I finally went 
‘swimming’ together: I got the 
assignment.

Het bureau
Opbouw: eerste 
grote opdrachten

The Office
Building: the first 
major commissions

2 | Het appartement van 
Wil Lips, Egelantiersgracht. 
Boekenkast en keuken, 1977.

Wil Lips’ apartment, 
Egelantiersgracht. Book-
shelves and kitchen, 1977.



1312

The day finally came; on 4 April 1977 Architecten-
bureau Jowa (ABJ) officially opened its doors at 
12-II Warmoesstraat. Two hundred friends and 
business relations joined Jowa to celebrate.
On the day of the opening, the request from Sándor 
and Elka Agoston, acquaintances of Jowa from 
Yugoslavia and Bulgaria, to remodel their mansion 
near Groningen reached ABJ via the answering 
machine. 

The first project completed after the founding, but 
before the official opening of the office, was the 
rebuilding and furnishing of Wil Lips’ flat on 
Egelantiersgracht.This was the first cooperation with 
the contractor Kneppers and the cabinet maker 
Ubachs, which lasted for decades.

The first substantial commission was the refurbishment 
of the TIME LIFE Books Europe headquarters in 
Amsterdam, thanks to the director Jim Mercer, whose 
apartment in an old warehouse on Brouwersgracht 
Jowa had earlier remodelled in 1976.

Op 4 april 1977 was het zover: de officiële 
opening van Architectenbureau Jowa (ABJ) op de 
Warmoesstraat 12-II. Er kwamen tweehonderd 
vrienden en relaties om het te vieren.
Op de dag van de opening kwam, via het 
antwoordapparaat, het verzoek van Sándor en 
Elka Agoston, kennissen van Jowa uit Joegoslavië 
en Bulgarije, om hun villa vlak bij Groningen te 
verbouwen. 

Het eerste opgeleverde project na de oprichting, 
maar nog vóór de officiële opening van het bureau 
was echter de verbouwing en inrichting van het 
appartement van Wil Lips op de Egelantiersgracht. 
Met de aannemer van dat project, Kneppers, en de 
meubelmaker Ubachs is hierna tientallen jaren 
samengewerkt.

De eerste grote opdracht was de herinrichting van 
het hoofdkantoor van TIME LIFE Books Europe in 
Amsterdam, dankzij directeur Jim Mercer, wiens 
pakhuisappartement aan de Brouwersgracht Jowa 
in 1976 had verbouwd.

3 | Uitnodiging voor de 
opening van het bureau op 
4 april 1977. Uitzicht vanuit 
de Warmoesstraat op het 
Damrak.

Invitation to the opening of 
the office on April 4 1977. 
View from the Warmoesstraat 
onto the Damrak.

4 | Het appartement van 
Wil Lips, Egelantiersgracht. 
Boekenkast en keuken, 1977

Wil Lips’ apartment, 
Egelantiersgracht. Book-
shelves and kitchen, 1977.

The O
ffice 1977-1987
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6 | Compilatie van foto’s 
van een maskerade van 
Jowa’s moeder in 1966 en 
het feest van Jowa’s 30ste 
verjaardag in de Warmoes-
straat op 6 mei 1978. In de 
ruimte werden ook regel-
matig repetities gehouden 
van Javaanse dansen, waar 
Jowa aan meedeed.

Compilation of photographs 
of one of Jowa’s mother’s 
masquerades in 1966 and 
Jowa’s 30th birthday party 
in Warmoesstraat on 6 
May 1978. Javanese dance 
rehearsals were regularly held 
in this space, in which Jowa 
participated.

Masquerade
My mother took part with in the annual carnival 
masquerade with her colleagues. She usually wore 
high-necked clothes, but not on those occasions. For 
her last ball, she borrowed this black lace blouse 
from a colleague.
I adopted the tradition of masquerades in Dalma-
tian style for my 30th birthday party, which was 
celebrated in the Warmoesstraat. The motto was: 
’Show us a yet unknown side of yourself.’ The room 
was transformed into a tropical paradise by Latin 
American artist friends, with the pillars turned into 
palm trees. We played disco music, and the office 
wall lighting was swathed in coloured covers. Wen-
dela Gevers Deynoot designed a pile of jute bags as 
sitting elements.

Maskerade
Mijn moeder nam met haar collega’s jaarlijks deel 
aan de carnavalsmaskerade. Ze droeg gewoonlijk 
hooggesloten kleding, maar bij die gelegenheden 
niet. Voor haar laatste bal leende ze van een collega 
deze zwartkanten blouse.
De traditie van maskerades naar Dalmatisch voor-
beeld heb ik voortgezet in de Warmoesstraat bij het 
feest voor mijn dertigste verjaardag. Het motto was: 
‘Kom zoals de meeste anderen je nog niet kennen.’ 
De ruimte werd door bevriende Latijns-Amerikaanse 
kunstenaars omgetoverd tot een tropisch paradijs, 
waarbij de pilaren palmbomen waren geworden. 
Er draaide discomuziek. De zakelijke prikwandver-
lichting was in gekleurde hoezen gehuld. Wendela 
Gevers Deynoot ontwierp een berg van jute zakken 
als zitelement. 

5 | Het bureau van TIME 
LIFE Books Europe aan de 
Ottho Heldringstraat in Am-
sterdam, 1977. Het systeem-
plafond was er al.

TIME LIFE Books Europe 
office on Ottho Heldringstraat 
in Amsterdam, 1977. The 
suspended ceiling was 
already there. 
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With Architectenbureau Jowa (ABJ), Jowa continued 
his work for the contractor G.T.S. Verhoeven with 
whom he worked at Spier’s office. In 1978 he 
developed display systems for the G.T.S. collection 
of carriage lamps and horse bells in his house above 
the workshop in Westerstraat. He also renovated 
Verhoeven’s farm in Diever in Drenthe. In the adjacent 
part of the farm he designed an upstairs room from 
which a good view was offered on the freely 
positioned carriages, the collection of sledges, the 
costumes, the horse harnesses and much more. In 
fact, this was Jowa’s first museum installation. He also 
built a new horse stable, for which a small front study 
was indispensable. The trust the two men shared led 
Verhoeven to convert the Amsterdam house at 526 
Prinsengracht in 1979. Jowa has lived there ever 
since, and began working there from in 1982. 

From 1978 work was carried out renovating two 
narrow properties on Leidsegracht owned by the Van 
Ramshorst family; first number 100, and later number 
98. A single spacious and airy house was forged 
from the two dark cramped buildings that had been 

part of a former vinegar factory. The project would 
last twenty years. And it would take another twenty 
before the family’s next assignment. 

Elisabeth Röntgen, a former student at the Rietveld 
Academy, came to work at ABJ in 1978 and stayed 
until 1987. (See also p. 22)

en het zou daarna twintig jaar duren totdat er een 
volgende opdracht van de familie kwam. Elisabeth 
Röntgen, een voormalige studente aan de Rietveld 
Academie, kwam in 1978 bij het bureau werken. 
Een vruchtbare samenwerking die tot 1987 duurde. 
(Zie ook p. 22)

Met het bureau zette Jowa zijn, bij Edo Spier 
begonnen, samenwerking met aannemer G.T.S. 
Verhoeven voort. In 1978 ontwikkelde hij display-
systemen voor de G.T.S.-verzameling koetslampen 
en paardenbellen in zijn woonhuis boven de 
werkplaats in de Westerstraat. Ook verbouwde hij 
Verhoevens boerderij in het Drentse Diever. In de 
deel ontwierp hij een opkamer van waaruit een 
goed zicht was op de vrij opgestelde koetsen, de 
collectie van sleeën en de in de vitrines uitgestalde 
kostuums, paardentuig en nog veel meer. Eigenlijk 
was dit Jowa’s eerste museale inrichting. Hij 
bouwde ook een nieuwe paardenstal, waarvoor 
een kleine studie vooraf onontbeerlijk was. De twee 
mannen hadden vertrouwen in elkaar en zo kwam 
het dat Verhoeven in 1979 het huis aan de 
Prinsengracht 526 verbouwde waar Jowa sindsdien 
woont en sinds 1982 ook werkt. 

Vanaf 1978 werd er gewerkt aan de verbou-
wing van twee smalle panden van de familie Van 
Ramshorst aan de Leidsegracht: eerst nummer 100, 
later nummer 98. Van de twee hokkerige donke-
re panden, die deel hadden uitgemaakt van een 
voormalige azijnfabriek, is één ruim en licht huis ge-
maakt. Het werk zou twintig jaar in beslag nemen, 

7 | De koetslampendisplay 
van G.T.S. Verhoeven in 
Diever, 1978

G.T.S. Verhoeven’s display of 
carriage lamps in Diever, 
1978

8 | Nieuw trappenhuis met 
lichtstreep in het huis van 
de familie Van Ramshorst, 
Leidsegracht 100, 1978

New staircase with light 
strip in the Van Ramshorst 
family house, at 100 
Leidsegracht, 1978

Van kruip-door-sluip-door naar 
licht huis
Het afgesloten, donkere en nauwe 
‘kruip door-sluip door’-huis op 
de Leidsegracht 100 drukte op het 
humeur van Rinske van Ramshorst. 
De verbouwing was een meerjaren-
plan van 1978 tot 1999. Er werd met 
een spiltrap een nieuwe verticale 
verbinding gemaakt, eindigend met 
een dakhuisje en een dakterras. De 
relatief kleine keuken in de oude 
azijnfabriek kreeg zo veel licht. Later 
werd het huis ernaast (nummer 98) 
erbij getrokken. Alles werd eruit 
gesloopt en er kwam een brede ver-
binding tussen de twee panden. Een 
deel van de trap verbond nummer 
100 met het souterrain en de beleta-
ge van 98. Er ontstond een open, 
licht en verrassend huis, waar Rinske 
en Bart van Ramshorst nog steeds 
met veel plezier wonen.

From a crawl-through to a light-fil-
led house
The closed, dark and narrow ‘crawl 
through’ house at 100 Leidse-
gracht put a damper on Rinske van 
Ramshorst’s spirits. The renovation 
was a long-term plan that lasted from 
1978 to 1999. A new vertical connec-
tion was made with a spiral staircase, 
leading to a roof house and a roof 
terrace. The relatively small kitchen in 
the old vinegar factory was flooded 
with light. Later, the house next door 
(number 98) was annexed. The 
houses were stripped of almost eve-
rything and a wide connection was 
constructed between them. Part of the 
staircase linked number 100 with the 
basement and the bel-etage of num-
ber 98. The result was an open, light 
and surprising house, where Rinske 
and Bart van Ramshorst still greatly 
enjoy living.

15

9 | Bibliotheek met open 
haard in het huis van de 
familie Van Ramshorst, 
Leidsegracht 98, 1987

Library with fireplace in
 the Van Ramshorst family 
house, 98 Leidsegracht, 
1987
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Also in 1978, Jowa was invited by his friend, 
anthropologist Reimar Schefold, to accompany him 
for a three-month trip to Siberut, an island in the 
Mentawai Archipelago in Indonesia. Reimar had 
conducted field research there from 1967 to 1969 
and wanted to map the traditional architecture. This 
resulted in the book Autochthone Architektur auf 
Siberut (Indigenous Architecture of Siberut) 
published in 1983 and the exhibition Göttersitz und 
Menschenhaus (Seat of the Gods and House of 
Man) at the ETH Zurich in 1980, accompanied by 
a lecture. The Volkenkundig Museum Nusantara in 
Delft also mounted an exhibition on the Mentawai 
Islands, Speelgoed voor de zielen (Toys for the 
Souls) in 1979, for which Jowa helped to reconstruct 
sections of the clan house.

Eveneens in 1978 vroeg Jowa’s vriend, de 
antropoloog Reimar Schefold, hem om drie 
maanden mee te gaan naar Siberut, een eiland in 
de Mentawai-archipel in Indonesië. Reimar had 
daar van 1967 tot 1969 veldonderzoek gedaan 
en wilde er de traditionele architectuur in kaart 
gaan brengen. Het resulteerde in het boekje 
Autochthone Architektur auf Siberut in 1983 en de 
tentoonstelling Göttersitz und Menschenhaus aan 
de ETH Zürich in 1980, vergezeld van een lezing. 
In het Volkenkundig Museum Nusantara in Delft 
kwam ook een tentoonstelling over de Menta-
wai-eilanden, Speelgoed voor de zielen in 1979, 
waarvoor Jowa hielp onderdelen van het clanhuis 
na te bouwen.

In 1979, Jowa, together with Reimar Schefold 
and Frank Ligtvoet, moved into the house at 526 
Prinsengracht, in which the office was later accom-
modated as well. This building, the former office of 
the Verkade chocolate and biscuit factory, had been 
thoroughly renovated. In 1980, the ground floor was 
rented out to the social textile workshop sponsored 
by the municipality of Amsterdam and the Stichting 
Beeldende Kunst (Visual Arts Foundation), which 
remained there until 1984.

In 1979 betrok Jowa met Reimar Schefold en Frank 
Ligtvoet het huis op de Prinsengracht 526, waar 
later ook het bureau heen verhuisde. Dit pand, het 
voormalige kantoor van Verkade, was grondig 
verbouwd. De begane grond werd in 1980 
verhuurd aan de sociale werkplaats textiele 
werkvormen van de gemeente Amsterdam en de 
Stichting Beeldende Kunst, die er bleef tot 1984.

10 | Prinsengracht 526, 
1979. Tussen de voor- en 
de achterkamer liggen de 
keuken en de badkamer, 
gescheiden door een ‘tunnel’ 
die beide kamers verbindt.

526 Prinsengracht, 1979. 
Between the front and back 
rooms are the kitchen and 
bathroom, separated by 
a ‘tunnel’ connecting both 
rooms.
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Vernacular architecture on Siberut
An average of five to ten families live in these 
clan houses, the umas. The men sleep at the front 
of the house, the women and young children at the 
back. Around the central fire pit, they celebrate their 
periodic major rituals with feasts and dances, and
the shamans perform healings to bring the lost soul 
of a sick person back to daily life. In addition to
the uma, each family has a field house, a sapou, 
in the immediate vicinity for keeping pigs and 
chickens. The sapou has a front gallery for everyday 
activities and a closed inner room, where people 
can stay when they have to work nearby or need 
some privacy.
Reimar Schefold

Traditionele architectuur op Siberut 
In deze clanhuizen, de uma’s, wonen gemiddeld 
vijf tot tien gezinnen. De mannen slapen voor, 
de vrouwen en kleine kinderen achter in het huis. 
In het midden van het huis, om de centrale vuur-
plaats, vieren ze gezamenlijk hun periodieke grote 
rituelen met feestmaaltijden en dansen, en voeren 
de sjamanen genezingen uit om de verdwaalde ziel 
van een zieke weer terug te roepen in het dage-
lijks leven. Naast het verblijf in de uma heeft ieder 
gezin in de nabije omgeving nog een veldhuisje, 
een sapou, waar varkens en kippen worden 
gehouden. De sapou heeft een voorgalerij voor 
de dagelijkse bezigheden en een gesloten binnen-
vertrek. Mensen verblijven daar als zij in de buurt 
moeten werken óf wanneer zij individueel behoefte 
hebben aan wat privacy.
Reimar Schefold

11 |Boven: omslag van 
Autochthone Architektur 

auf Siberut, ETH Zürich, 
1980. 
Midden: Uma, 
(gemeenschapshuis). Siberut, 
Mentawai-archipel, 1978.
Onder: tekening van een 
sapou (veldhuis), op Siberut. 
Tekening door Jowa, 1978.

Above: cover of Autochthone 

Architektur auf Siberut, 
published by ETH Zurich, 
1980.
Middle: uma (clan house).
Siberut, Mentawai
Archipelago, 1978.
Below: drawing of
a sapou (field house) on
Siberut. Drawing by Jowa,
1978.
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In 1980 kreeg Jowa van zijn goede bekenden 
Steve en Deborah Pepper van Capsicum Natuur-
stoffen de opdracht om de winkel op de Oude 
Hoogstraat 1 te ontwerpen. Het was het eerste 
grijze winkelinterieur in Amsterdam, met geanoni-
seerde aluminium stellingen, glas, spiegels en een 
grijze vinylvloer. Het display-etalagesysteem, ook 
van aluminium buizen, bood de mogelijkheid de 
stoffen mooi recht of over de stangen gemouleerd 
op te hangen. De indeling is na veertig jaar nog 
grotendeels hetzelfde. 

In 1980, Jowa’s good friends Steve and Deborah 
Pepper of Capsicum Natural Fabrics commissioned 
him to design their premises at 1 Oude Hoogstraat. 
It was the first grey interior shop in Amsterdam, 
featuring anodised aluminium racks, glass, mirrors 
and a grey vinyl floor. The display window system, 
also made of aluminium tubes, offered the possibility 
of hanging the fabrics tautly in a straight line or in 
moulage and draping. The layout is still largely the 
same 40 years later. 

In addition, ABJ designed other shops, offices, and 
private residences for them throughout the years. 

After the remodelling of the Van Ramshorst family 
properties, in 1981 a start was made with the 
premises of the law firm where Bart van Ramshorst 
worked: Van Vliet en Rozemond, nowadays 
Rozemond Advocaten, in the former office of Total 
Design and Premsela Vonk at 567 Herengracht in 
Amsterdam. Over the years, new interior designs 
were commissioned so that the office gradually took 
on a signature unity. 

Het bureau heeft door de jaren ook andere 
winkels, kantoren en privéwoningen ingericht.

Na de verbouwing van de panden van de familie 
Van Ramshorst begon in 1981 de inrichting van het 
advocatenkantoor waar Bart van Ramshorst 
werkte: Van Vliet en Rozemond, tegenwoordig 
Rozemond Advocaten, in het voormalige kantoor 
van Total Design en Premsela Vonk aan de 
Herengracht 567 in Amsterdam. In de loop der 
jaren kwamen er nieuwe inrichtingsopdrachten, 
zodat het kantoor langzamerhand een herkenbaar 
handschrift kreeg. 

12 |Winkelinterieur van 
Capsicum Natuurstoffen, 
Oude Hoogstraat, 1980

Shop interior of Capsicum 
Natural Fabrics, Oude 
Hoogstraat, 1980

Lawyers
In the firm, located in a canal house from 1721, each 
lawyer could refurbish his own office. The first to do 
so was Bart and it soon became apparent that he was 
going to ask Jowa to take on the project. He designed 
the interior and the lighting. It was transformed into a 
sober room: light green with black, modern, exuding 
a business-like atmosphere, and user-friendly with 
custom-made furniture. When his colleagues saw the 
result, they were keen to have something similar.

In this way, the entire premises gradually took on 
a recognisable signature. Every time someone left, 
renovation followed. In the end, the entire makeover 
lasted 31 years in which also two secretariats, a library, 
a conference room and a cantine were taken to task.

Zo kreeg het kantoor geleidelijk een herkenbare 
uitstraling. Als iemand vertrok volgde een renovatie. 
Uiteindelijk bestreek de hele verbouwing een periode 
van 31 jaar waarin ook twee secrerariaten, een 
bibliotheek, een vergaderruimte en de kantine onder 
handen werden genomen.

Advocaten
In het kantoor, gesitueerd in een grachtenpand uit 
1721 kon elke advocaat zijn eigen kamer inrichten. 
Bart was als eerste aan de beurt en het was al snel 
duidelijk dat hij Jowa ervoor ging vragen. Jowa 
ontwierp het interieur en de verlichting. Het leverde 
een sobere kamer op, lichtgroen met zwart, modern, 
zakelijk, gebruiksvriendelijk met op maat gemaakte 
meubels. Toen zijn collega’s het resultaat zagen 
wilden zij ook zoiets. 

13 |De kamer van Bart van 
Ramshorst bij Van Vliet en 
Rozemond Advocaten, 1981

Bart van Ramshorst’s office 
at Van Vliet and Rozemond 
Advocaten, 1981
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De kunstenaar Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van 
der Gracht en Jowa hadden elkaar in 1970 leren 
kennen via Reimar Schefold. Zij woonde al tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aan de Herengracht 401, 
waar zij onderdak bood aan Duits-joodse onder-
duikers, die in haar huis in 1951 de Duitstalige 
uitgeverij Castrum Peregrini stichtten. In 1981 
schonk Gisèle haar erfenis aan de uitgeverij, 
waarmee het om de hoek gelegen pand op de 
Beulingstraat 8–10 werd gekocht. Jowa kreeg 
de opdracht voor de verbouwing. De twee panden 
werden via een trap en een dakhuisje met elkaar 
verbonden. De voormalige kantine van circa 200 
m2 op de zolderverdieping met schuine glazen 
daken werd Gisèles atelier. De architectuur van de 
Cycladen was de inspiratiebron voor de verbou-
wing. In 1982 nam ze het atelier in gebruik. Zij 
heeft er 31 jaar plezier van gehad.

The painter Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der 
Gracht and Jowa had met in 1970 through Reimar 
Schefold. During the Second World War, she lived 
already at 401 Herengracht and operated a safe 
house for German-Jewish fugitives, who founded the 
German language publishing house Castrum Peregrini 
there in 1951. In 1981 Gisèle donated her inheritance 
to the publisher, which was used to purchase the house 
around the corner at 8-10 Beulingstraat. Jowa was 
commissioned to convert it. The two buildings were 
connected by means of a staircase and a rooftop 
house. The former canteen in the attic, measuring 
about 200 m2 with sloping glass roofs, became 
Gisèle’s studio. The architecture of the Cyclades was 
the source of inspiration for the conversion. She took 
possession of the studio in 1982, and took pleasure in 
it for 31 years.

In 1981, Jowa designed lamps for the Gunther Lambert 
Collection from Mönchengladbach and one year 
later a revolving bookcase and a record stand, which 
were introduced to the international market by iForm. 
Jowa also designed stands for international furniture 
and design fairs for the Gunther Lambert Collection in 
Cologne and Frankfurt. 

14 | De verbindingstrap 
tussen Beulingstraat 8 en 
Herengracht 401 in het atelier 
van Gisèle d’Ailly-van Water-
schoot van der Gracht in de 
Beulingstraat, 1982 

The staircase connecting 8 
Beulingstraat and 401 Heren-
gracht in the studio of Gisèle 
d’Ailly-van Waterschoot van 
der Gracht on Beulingstraat, 
1982 

16 | Gisèle d’Ailly-van 
Waterschoot van der Gracht 
in haar atelier in de Beuling-
straat 8, uit Town & Country 
1985: “…the architect Jowa 
designed her studio but the 
sublime taste in decoration is 
hers alone”. 

Gisèle d’Ailly-van 
Waterschoot van der 
Gracht at her studio at 8 
Beulingstraat, from Town & 

Country 1985: “…the architect 
Jowa designed her studio but 
the sublime taste in decoration 
is hers alone”. 

15 | De inspiratiebron, een 
trap op het eiland Paros in 
de Cycladen
Source of inspiration, a 
staircase on the island Paros 
in the Cyclades

Jowa ontwierp in 1981 lampen voor de Gunther 
Lambert Collection uit Mönchengladbach en een 
jaar later een boeken- en een platenmolen die op 
de internationale markt kwamen via iForm. Jowa 
maakte ook stand ontwerpen voor internationale 
meubel- en design beurzen in Keulen en Frankfurt 
voor Gunther Lamberts collectie. 

17 | De ontwerptekening 
van Jowa van twee lampen 
voor de Gunther Lambert 
Collection, 1981. Ze kwamen 
pas jaren later op de markt. 
Links foto’s van twee typen 
lampen.
Design drawings of two lamps 
by Jowa for the Gunther 
Lambert Collection, 1981. 
These lamps came on the 
market only years later. 
Left are photos of two types 
of lamps.

18 | Boeken-/platenmolen, 
ontwikkeld met Gunther Lam-
bert en op de markt gebracht 
door iForm in 1982. Onder: 
de berken zwarte uitvoering. 
Onder links: in het zwart 
afgebeeld in het tijdschrift 
Avenue, 1982.

Revolving book/record case, 
developed with Gunther 
Lambert and brought onto the 
market through iForm in 1982. 
Below: the version in birch 
black. Below left: the version 
in black depicted in a photo in 
Avenue magazine, 1982. The O
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Capsicum sponsored the exhibition Cotton ikats at 
the KIT Tropenmuseum in 1982. Steve and Deborah 
Pepper introduced Jowa to Loan Oei, guest curator 
of the exhibition because of Jowa’s affinity with 
ethnographic displays and modern textiles. Pauline 
Kruseman, then the business manager of the KIT 
Tropenmuseum, visited the studio in Warmoesstraat 
to take stock of the young designer. Although ABJ 
had relatively little experience in this field, it was 
awarded the contract. This led to an intensive and 
long-lasting partnership with Pauline, first in the KIT 
Tropenmuseum and later in the Amsterdams 
Historisch Museum (Amsterdam Historical Museum). 
We designed a modular system of columns between 
which the textiles could be exhibited flat, as 
moulages or spatially, unprotected or behind 
perspex plates. The columns became text and 
illustration carriers. 
In Warmoesstraat Jowa and his team mocked up the 
system to see how it would work. This was possible 
because the studio space was large – 36 x 6 metres 
– and relatively empty. Moreover, with its grey 
linoleum floor, the space was ideal for taping out 

designs 1:1. We could walk clients through the 
projected spaces, as it were, to see the proportions 
precisely.

Capsicum was sponsor van de tentoonstelling Ikat in 
katoen in het KIT Tropenmuseum in 1982. Steve en 
Deborah Pepper stelden Jowa voor aan Loan Oei, 
gastconservator van de tentoonstelling, omdat Jowa 
affiniteit had met het exposeren van etnografica en 
modern textiel. Pauline Kruseman, destijds de 
zakelijk leider van het KIT Tropenmuseum bezocht 
het atelier in de Warmoesstraat om poolshoogte te 
nemen bij de jonge ontwerper. Hoewel het bureau 
nog weinig ervaring had, kreeg het de opdracht. Het 
leidde tot een intensieve en jarenlange samenwer-
king met Pauline, eerst in het KIT Tropenmuseum en 
daarna in het Amsterdams Historisch Museum. 
Wij ontwierpen een modulair systeem van zuilen 
waartussen de textilia strak, met moulages of 
ruimtelijk geëxposeerd konden worden, open of 
achter perspex platen. De zuilen werden tekst- en 
illustratiedragers. 
In de Warmoesstraat stelden we een mock-up op om 
te zien hoe het ontworpen systeem zou werken. Dat 
kon doordat de atelierruimte groot – 36 x 6 meter 
– en relatief leeg was. Bovendien was de ruimte met 
een grijze linoleumvloer ideaal om ontwerpen 1:1 
uit te tapen. We konden met opdrachtgevers als het 
ware door de geprojecteerde ruimtes lopen om de 
verhoudingen precies te zien.

19 | Steve Pepper, Elisabeth 
Röntgen, Jowa en Loan Oei 
op de opening van Ikat in 

katoen

Steve Pepper, Elisabeth 
Röntgen, Jowa and Loan 
Oei at the opening of 
Cotton ikats

20 | Ikat in katoen. 
Boven: Frank Govers. 
Onder: Japanse kimono’s.
Cotton ikats. Above: Frank 

Govers. Below: Japanese 

kimonos.

21 | Rechts: wever in de 
Lichthal onder een Ingo 
Maurer-parasol, bekleed 
met ikat van Capsicum en 
links daarvan titeldoeken 
verwijzend naar de 
tentoonstelling. 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1982. 
Right: weaver in the ‘Hall of 
Light’ under a Ingo Maurer 
parasol, covered with ikat 
from Capsicum and, to its left, 
title banners referring to the 
exhibition. 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1982.
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Ikats was a breakthrough. ‘It felt like the big bang.’ 
The exhibition was a huge success and garnered 
much attention in the media. For example, Theo 
Stokkink interviewed Jowa for the NOS television 
programme Opzicht. This marked the beginning of the 
28-year-long collaboration with the KIT Tropenmu-
seum. In 1982 ABJ moved from Warmoestraat to 
a small back room on the third floor of the canal 
house at 526 Prinsengracht, where Jowa lived. His 
sitting room at the front became a meeting room as 
well. In this year, Gustav Hamm, a former student at 
the Rietveld Academie with a background in industrial 
design, had introduced a ‘high-tech style’ to the office.

Pauline Kruseman propagated the re-use of 
materials, which is how Jowa learned to recycle 
existing materials to the extent possible. For example, 
the exhibition framework of Cotton ikats was reused 
in 1983 for World in Wayang in Museum Nusantara 
Delft. For the KIT Tropenmuseum Jowa devised a new 
exhibition system using existing exhibition materials: 
recycled profiles of blank aluminium. These were 
hidden in ‘boxes’ for temporary exhibitions in the 
Light Hall. They were taken out of these boxes, made 

‘Your Felix Krull’
Ik werd benaderd door een buitengewoon chique 
ogende vriendin van één van mijn opdrachtgevers, 
een kunstenares uit New York die prostituees van de 
Wallen wilde schilderen. Ze bood een groot bedrag 
voor mijn atelier in de Warmoesstraat. Het moest 
wel binnen 48 uur beschikbaar zijn. Aannemer
Verhoeven verhuisde het bureau halsoverkop, 
Nicky regelde het in no time administratief. De 
kunstenares trok erin. Al snel werd ze belaagd door 
pooiers omdat zij hun dames niet betaalde voor 
het model staan. Ze kreeg zelfs problemen met de 
politie en vertrok spoorslags, incognito in haar 
nieuwe gedaante van punker. Ze liet alleen een 
brief voor me achter: ‘It is better for us both. I left. 
Your Felix Krull’*. 
*Naar de roman Bekentnisse des Hochstaplers Felix Krull 

van Thomas Mann

‘Your Felix Krull’
I was approached by an extremely chic-looking 
friend of one of my patrons, an artist from New York 
who wanted to paint prostitutes from the Red Light 
District. She offered me a substantial sum of money 
to use my studio in Warmoesstraat and it had to be 
available within 48 hours. Contractor Verhoeven 
moved the office out in a hurry, while Nicky organi-
sed it all administratively in no time. The artist moved 
in. She quickly became besieged by pimps because 
she did not pay their ladies for modelling. She even 
got into trouble with the police and fled helter-skel-
ter, incognito in a new punk look. All she left behind 
for me was a letter: ‘It is better for us both. I left. 
Your Felix Krull’*.
*After Thomas Mann’s novel Confessions of Felix Krull, 

Confidence Man

Ikat betekende een doorbraak. ‘Het voelde als 
de oerknal.’ De tentoonstelling werd een enorm 
succes en kreeg veel aandacht in de media. Theo 
Stokkink interviewde Jowa bijvoorbeeld voor het 
tv-programma Opzicht van de NOS. Zo begon de 
samenwerking met het KIT Tropen- museum, die 
28 jaar zou duren. In 1982 verhuisde het bureau 
van de Warmoesstraat naar een kleine achterka-
mer op de derde verdieping van het pand op de 
Prinsengracht 526 waar Jowa woonde. Zijn 
woonkamer aan de voorkant werd vergaderka-
mer. In ditzelfde jaar had Gustav Hamm, voorma-
lig student van de Rietveld Academie met een 
achtergrond in industriële vormgeving een 
‘high-tech style’ bij het bureau geïntroduceerd.

Pauline Kruseman propageerde het hergebruik 
van materialen. Jowa leerde dit van haar en heeft 
het recyclen vaak toegepast. Zo werd het tentoon-
stellingscasco van Ikat in 1983 hergebruikt voor 
de tentoonstelling Wereld van de Wayang in Mu-
seum Nusantara Delft. Voor het KIT Tropenmuseum 
bedacht Jowa een nieuw, wisselend expositiesys-
teem van bestaande tentoonstellingsmaterialen: 
gerecyclede profielen van blank aluminium. 

to measure, and provided with a black coating. In 
this way, an open exhibition system was created. A 
test set-up was erected in an empty space before the 
next exhibition took place. The first use was for No 
more rattles, Leprosy through the ages in 1983. The 
framework was subsequently used for exhibitions in 
the KIT Tropenmuseum for many years. 

23 | Proefopstelling wisse-
lend tentoonstellingssysteem 
Krakatau in het KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 1983

Try-out reusable exhibition 
system Krakatau exhibition 
in the KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1983

Deze zaten verscholen in ‘dozen’ voor tijdelijke 
tentoonstellingen in de Lichthal. Ze werden van 
deze dozen ontdaan, op maat gemaakt en 
voorzien van een zwarte coating. Zo ontstond een 
open tentoonstellingssysteem. In een lege exposi-
tieruimte werd een proefopstelling neergezet. Het 
eerste gebruik was voor De klepper klept niet meer, 
Lepra door de eeuwen heen uit 1983. Vervolgens 
deed het casco jarenlang dienst bij tentoonstellin-
gen in het KIT Tropenmuseum. Jowa introduceerde 
interieurbouwer Vechtmetaal, omdat hij graag met 
dat bedrijf wilde werken. Pauline ging mee naar de 
werkplaats om ze te ‘keuren’. Dit resulteerde in een 
langdurige samenwerking met Vechtmetaal voor 
vele opdrachtgevers.

24 | Jowa met het collectief 
van Vechtmetaal bij de 
presentatie van het tweede 
boek van Architectenbureau 
Jowa in de Hortus Botanicus 
in Amsterdam, 2012. V.l.n.r. 
Remco Zwart, Jowa, Dirk 
den Hartog, Sylvia Houtstra, 
Theo Garritsen.

Jowa with the Vechtmetaal 
staff at the presentation 
of the second book of 
Architectenbureau Jowa, 
Hortus Botanicus, Amsterdam, 
2012. From left to right: 
Remco Zwart, Jowa, Dirk den 
Hartog, Sylvia Houtstra, Theo 
Garritsen.

22 | Boven: een recente foto 
van de Prinsengracht met 
rechts nummer 526.
Onder: het kantoor op de 
derde verdieping, 1983.

Above: a recent photo of 
Prinsengracht, with number 
526 on the right.
Below: the office on the third 
floor, 1983.

25 | De klepper klept niet 

meer, ter ere van 100 jaar 
Lepra Stichting, 1983. Hier 
werd voor het eerst het nieu-
we herbruikbare tentoonstel-
lingssysteem toegepast.

No more rattles exhibition to 
mark the 100th anniversary of 
the Lepra Foundation, 1983. 
This was the first time the new 
reusable exhibition system 
was applied.
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Jowa introduced interior builder Vechtmetaal, a 
company he was keen to work with. Pauline visited 
their workshop to ‘inspect’ them. This led to a 
long-term cooperation with Vechtmetaal for many 
clients.

Immediately afterwards, the small exhibition 
Krakatau, 100 Years after the Eruption, designed 
by Jowa, was held in the same space where the 
test set-up of the new exhibition system had been 
placed. Even though Jowa had never heard of the 
Krakatau, the project turned out well. With a tight 
budget, a spare, conceptual design was realised: 
a stylised black volcano with lines of red light 
standing for the glowing lava and a green triangle 
in the corner of the gallery with integrated large 
images representing the volcanic soil, which had 
become fertile many years after the eruption. Two 
display cases contained figures sculpted in lava 
rock. The modular system was later reused for the 
exhibition Tropical forest, tropical timber in 1986. 

In dezelfde ruimte waar de proefopstelling van het 
nieuwe wisselende expositiesysteem had gestaan, 
vond direct daarna de door Jowa ontworpen 
kleine tentoonstelling 100 jaar Krakatau plaats. 
Jowa had nog nooit van de Krakatau gehoord, 
maar het pakte goed uit. Met weinig geld werd 
een conceptueel, strak ontwerp gerealiseerd: een 
gestileerde zwarte vulkaan met rode lichtlijnen die 
de gloeiende lava voorstelden en een groene 
driehoek in de hoek van de ruimte met geïnte-
greerde, grote diatransparanten die de vruchtbaar 
geworden vulkaangrond voorstelden, vele jaren na 
de uitbarsting. In twee vitrines stonden in lavasteen 
gebeeldhouwde figuren. Het casco werd later 
opnieuw gebruikt voor de tentoonstelling Tropisch 
woud, tropisch hout in 1986. 

26 | Boven: maquette voor 
de tentoonstelling Krakatau 

in het KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1983.
Onder: Tropisch woud, 

tropisch hout, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 1986. 
Hergebruik van het casco 
van Krakatau uit 1983.

Above: model for the 
Krakatau exhibition in the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1983. Below: Tropical 

forest, tropical timber, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1986. The modular system 
from the Krakatau exhibition in 
1983 was reused.

In 1983 Jowa spent three months on Sulawesi 
researching the traditional architecture of the Tana 
Toraja region. This landed him several guest 
lectureships, among others at the École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL). His drawings 
were published in the Encyclopedia of Vernacular 
Architecture of the World by Paul Oliver. Moreover, 
this research resulted in the book Banua Toraja in 
cooperation with honorary associates from the KIT 
Tropenmuseum Hetty Nooy-Palm, Reimar Schefold, 
and the photographer Ursula Schulz-Dornburg from 
Düsseldorf. It was nominated one of the ‘Best Dutch 
Book Designs’ of 1988 and exhibited in the Stedelijk 
Museum Amsterdam.

27 | Omslag van Banua 

Toraja, auteurs Jowa Imre 
Kis-Jovak, Hetty Nooy-Palm, 
Reimar Schefold en Ursula 
Schulz-Dornburg, ontwerp 
Marius van Leeuwen, uit-
gever KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1988.
Cover of Banua Toraja. 
Authors: Jowa Imre Kis-Jovak, 
Hetty Nooy-Palm, Reimar 
Schefold and Ursula Schulz-
Dornburg; design by Marius 
van Leeuwen. Published 
by KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1988.

Boven: rijstschuur type Alang 
papolo seba.
Above: rice barn type Alang 
papolo seba.
Midden: rijstschuren, oude 
typen, getekend door Jowa.
Middle: rice barns, ancient 
types, drawn by Jowa.
Onder: links een rij van 
Alangs, rechts een rij van 
Tongkonans, Tikala regio.
Below: left a of row Alangs, 
right a row of Tongkonans, 
Tikala district.

In 1983 deed Jowa drie maanden onderzoek op 
Sulawesi naar de traditionele architectuur van de 
streek Tana Toraja. Dit leverde hem verschillende 
gastdocentschappen op, onder andere aan de 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 
Zijn tekeningen werden gepubliceerd in de 
Encyclopedia of Vernacular Architecture of the 
World van Paul Oliver. Het onderzoek resulteerde 
bovendien in het boek Banua Toraja in samenwer-
king met honorair medewerker van KIT Tropenmu-
seum Hetty Nooy-Palm, Reimar Schefold en de 
fotografe Ursula Schulz-Dornburg uit Düsseldorf. 
Het werd gekozen tot een van de ‘Best Verzorgde 
Boeken’ van 1988 en geëxposeerd in het Stedelijk 
Museum Amsterdam.
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28 | Links boven, midden 
en onder: drie versieringen 
van de hoekconstructies 
onder elkaar van drie 
tongkonans in Tana Toraja. 
Rechts daarvan schets van 
de evolutie van een model: 
een tongkonan in Tana 
Toraja in verschillende jaren. 
De bovenste is van recente 
datum, de middelste wordt 

150 jaar oud geschat, de 
onderste is ten minste 350 
jaar oud. 
Tekeningen door Jowa uit 
1983, gepubliceerd in 
Banua Toraja, 1988.

Left above, middle and 
below: archaic and modern 
examples of the finishing of 
the floor-frame construction 
of three tongkonans at Tana 
Toraja. 
Right: sketches of the evolution 
of a model: a tongkonan 
at Tana Toraja over various 
years. The one above is 
recent, the one in the middle is 

approximately 150 years old, 
and the one below is at least 
350 years old. 
Drawings by Jowa from 1983, 
published in Banua Toraja, 
1988.

29 | Rijstschuur, alang 
sembang, Kesu regio

Rice barn, alang sembang, 
Kesu district

30 | Fragment van een 
tongkonan, voorouderhuis, 
Tana Toraja, 1983. Zowel 
de rituelen als de huizen zijn 
van groot belang in het leven 
van de Toraja. Hoe meer een 
familie eraan uitgeeft, hoe 
hoger de status.

Fragment of a tongkonan, 
ancestral house at Tana 
Toraja, 1983. Both rituals and 
houses are prominent in the 
lives of the Toraja. The more 
a family spends, the greater 
their status.
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‘The (Toraja) architecture was riddled with puzzles, 
but Jowa was able to put everything into context, and 
he rarely missed a mark. As an anthropologist I lear-
ned a lot from him. I had never paid attention to the 
variety of houses and rice barns. (Jowa later elabo-
rated on these subjects in beautiful, clear drawings.) 
Another example: he pointed out a kind of sink in a 
house, placed in the heavy wooden floor. Its function 
then became clear. The Toraja house is hermetically 
sealed at night; windows and doors are provided 
with stylized carabao-head motifs, intended to ward 
off evil influences. No one ventures out in the dark; 
there were evil spirits about, and the souls of the dead 
not yet buried in their graves. I had wondered what 
solution they resorted to when they were in dire need. 
The observant Jowa had noticed this “sink’’.‘ 
Hetty Nooy-Palm

‘De architectuur [van Toraja] bracht genoeg puzzels 
met zich mee, maar Jowa wist alles goed in zijn 
verband te plaatsen, en hij sloeg zelden de plank 
mis. Ik heb als antropoloog veel van hem geleerd. 
Ik had nooit aandacht geschonken aan de vari-
atie van huizen en rijstschuren. (Jowa heeft deze 
onderwerpen later uitgewerkt in prachtige, duidelijke 
tekeningen.) Een ander voorbeeld: hij wees mij in 
een huis op een soort gootsteen, die in de zware 
houten vloer geplaatst was. Waarvoor het diende 
werd daarna duidelijk: het Toraja huis wordt ’s nachts 
hermetisch afgesloten; ramen en deuren zijn voorzien 
van gestileerde karbouwenkop-motieven, die kwade 
invloeden moeten weren. Niemand waagt zich buiten 
in het donker; daar waren kwade geesten rond, en 
de zielen van doden die nog niet in het graf bijgezet 
zijn. Ik had mij afgevraagd tot welke oplossing zij 
hun toevlucht namen als zij in hoge nood verkeerden. 
De oplettende Jowa had de “gootsteen” opgemerkt.‘
Hetty Nooy-Palm

31 | Overleg over Banua 

Toraja met de eigenaar 
van een tongkonan, de 
timmerman en een tolk uit 
Tana Toraja. Links voor Jowa, 
naast hem Reimar Schefold, 
rechts voor Hetty Nooy-
Palm, honorair medewerker 
antropologie bij het KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam 
en het Toraja-project.

Discussion on Banua Toraja 
with the owner of a tongkonan, 
the carpenter and the 
interpreter from Tana Toraja. 
At the front left is Jowa, next to 
him Reimar Schefold, and at 
the front right is Hetty Nooy-
Palm, honorary employee 
in anthropology at the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam 
and for the Toraja Project.

32 | Reimar Schefold, Ursula 
Schulz-Dornburg en Jowa op 
de opening van het nieuwe 
Rautenstrauch-Joest Museum 
in Keulen, 2010 met een 
alang (rijstschuur) van de 
Tana Toraja. Mede dankzij 
Ursula is deze alang door het 
museum aangeschaft.

Reimar Schefold, Ursula 
Schulz-Dornburg and Jowa 
at the opening of the new 
Rautenstrauch-Joest Museum 
in Keulen, 2010, with an alang 
(rice barn) from Tana Toraja. 
Partly thanks to Ursula, this 
alang was purchased by the 
museum.

After the travelling exhibition Ikat at the Museum voor 
Volkenkunde in Rotterdam (Ethnographic Museum 
Rotterdam) in 1983, the office went on to design other 
exhibitions. Among the highlights was Topkapi with the 
Istanbul Festival in 1990 (see p. 67). This travelled to the 
Topkapı Palace in Istanbul, where Jowa met and 
worked again with his old acquaintances from 
Treasures from Turkey organized at the Rijksmuseum van 
Oudheden (RMO; National Museum of Antiquities) in 
Leiden in 1986.

Upon the departure of the Stichting Beeldende Kunst 
from the ground floor of 526 Prinsengracht in 1984, this 
space was made available to Peter van Kester for his 
exhibition De twee gezichten van Ettore Sotsass (The 
two sides of Ettore Sotsass). Van Kester often worked 
with Galerie Binnen’s Helen van Ruiten, she was Jowa’s 
student at the Rietveld Academy. Thus, Architectenbu-
reau Jowa and Galerie Binnen began collaborating. 
From 1985, Helen, Peter and Jowa travelled together 
annually to the Furniture and Design Fair in Milan. Jowa 
would take stacks of catalogues from each fair as 
documentation material for the office. Later these piles 
were replaced by CD-ROMs and USB sticks.

Na de reprise van de tentoonstelling Ikat in het 
Museum voor Volkenkunde Rotterdam in 1983 
werden daar nog meer tentoonstellingen door het 
bureau vormgegeven, met als hoogtepunt de 
tentoonstelling Topkapi met het Istanbul Festival in 
1990 (zie p. 67). Deze was later te zien in het 
Topkapi Paleis in Istanbul, waar Jowa zijn oude 
bekenden van Schatten uit Turkije, georganiseerd 
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in 
1986, weer ontmoette en met wie hij opnieuw 
samenwerkte. 

Met het vertrek van de Stichting Beeldende Kunst 
werd de begane grond van de Prinsengracht 526 
in 1984 ter beschikking gesteld aan Peter van 
Kester voor zijn tentoonstelling De twee gezichten 
van Ettore Sotsass. Hij werkte vaak met Helen van 
Ruiten van Galerie Binnen. Helen had bij Jowa 
gestudeerd aan de Rietveld Academie. Zo 
begonnen Architectenbureau Jowa en Galerie 
Binnen samen te werken. Vanaf 1985 reisden zij 
jaarlijks met Jowa naar de meubel- en designbeurs 
in Milaan. Van elke beurs nam Jowa stapels 
catalogi mee voor de bureaudocumentatie. Later 
werden die pakken vervangen door cd-roms en 
USB-sticks.

33 | Boven: de 
documentatie-ruimte met 
onder andere meegebrachte 
catalogi van door Jowa 
bezochte beurzen. 
Above: documentation room, 
including catalogues Jowa 
brought back from trade fairs. 

34 | Onder: USB-sticks die 
de papieren catalogi nu 
vervangen.
Below: USB sticks which have 
now replaced the paper 
catalogues.
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Milano
An impression by Peter van Kester of one visit to the 
Salone del Mobile in Milan: ‘… At eight o’clock sharp 
Jowa’s little Braun alarm goes off, and Jowa gets 
straight into gear. After a first cappuccino he takes a 
noisy shower and carefully dresses, to the accompa-
niment of jokes, anecdotes and sighs. Despite careful 
packing, an Armani suit emerges crumpled from its 
suitcase and is deposited within fifteen minutes at 
an ironing establishment outside the hotel. During a 
sumptuous breakfast Jowa soon becomes firm friends 
with the bad-tempered waiter who quickly brightens 
up. … He goes through the rest of the day in much the 
same way, amazed, excited, overflowing with energy 
and humour, whether he is talking to a famous archi-
tect, a young designer or a “Möbelfritz” on the trade 
fair. … All very entertaining but extremely exhausting, 
particularly for Jowa himself. …’ 
From Architectenbureau Jowa’s first book, 

pp. 165–66 

Milano
Peter van Kester over een van de bezoeken aan 
de Salone del Mobile in Milaan: ‘… Klokslag acht 
uur loopt Jowa’s Braun-wekkertje af, onmiddellijk 
gevolgd door Jowa zelf. Na de eerste cappuccino 
volgen de grappen, anekdotes en verzuchtingen 
elkaar in rap tempo op tijdens een luidruchtig 
douchen en geraffineerd toiletmaken. Een Armani – 
ondanks alle voorzorg toch verkreukeld uit de koffer 
gekomen – ligt een kwartier later bij een strijkinrich-
ting tegenover het hotel. Aan het vorstelijke ontbijt is 
Jowa binnen enkele minuten dikke maatjes met de 
humeurige kelner, die opbloeit. … Zo zal het de hele 
verdere dag gaan, zich verbazend, zich opwindend, 
vol energie en humor, waarbij het niet uitmaakt of 
hij een beroemde architect spreekt, een beginnend 
ontwerper of een “Möbelfritz” op de beurs. … Uiterst 
onderhoudend maar dodelijk vermoeiend, vooral 
voor zichzelf. …’ 
Uit het eerste boek van Architectenbureau Jowa, 

pp. 165–66

Maarten van der Lande, who worked at Nobel & 
Van Wierst Belastingsadviseurs BV, asked Jowa in 
1984 to remodel the house in Amstelveen where he 
lived with his family. This contact originated because 
Van der Lande was well acquainted with the 
contractor Jan Kneppers from the Rotary Club. 
Kneppers had been working with Jowa since 1976. 
Via Van der Lande the office was commissioned in 
1985 to renovate the new office of Nobel & Van 
Wierst in the Atlanta building in Amsterdam. In that 
year the office also refurbished the residence of the 
company’s director Nico Nobel in Hilversum, and a 
year later his apartment in Huis ter Duin in Noord-
wijk aan Zee. 

This was followed in 1988 with the refurbishment of 
Nobel Publications in Leiden. 

Years later, Van der Lande commissioned Jowa to 
rebuild his villa in Overveen. Nobel also returned 
with private commissions.

Maarten van der Lande, die werkte bij Nobel & 
Van Wierst Belastingadviseurs BV, vroeg Jowa in 
1984 om zijn woonhuis in Amstelveen te verbou-
wen. Het contact was ontstaan doordat Van der 
Lande aannemer Jan Kneppers goed kende van de 
Rotary. Kneppers werkte al met Jowa sinds 1976. 
Via Van der Lande kreeg het bureau in 1985 de 
opdracht om het nieuwe kantoor van Nobel & Van 
Wierst in Gebouw Atlanta in Amsterdam te 
verbouwen. In dat jaar richtte het bureau ook het 
woonhuis van directeur Nico Nobel in Hilversum 
in, en een jaar later diens appartement in Huis ter 
Duin in Noordwijk aan Zee. 

In 1988 volgde de inrichting van uitgeverij Nobel 
Publicaties in Leiden.

Jaren later gaf Van der Lande Jowa opdracht tot 
verbouwing van zijn villa in Overveen. Ook Nobel 
keerde terug met privéopdrachten.

35 | De bibliotheek van 
Nobel en Van Wierst in 
gebouw Atlanta op de 
Stadhouderskade, 1986
The library at the Nobel 
and Van Wierst office in 
the Atlanta building on 
Stadhouderskade, 1986

36 | Appartement van 
Nico Nobel in Huis ter Duin, 
Noordwijk aan Zee, 1986

Nico Nobel’s apartment in 
Huis ter Duin, Noordwijk aan 
Zee, 1986

37 | Vergaderruimte van 
Nobel Publicaties BV, SDU 
Lexmedia in Leiden, met 
Gunther Lambert-rotanmeu-
bels en door Jowa ontwor-
pen lamp, 1988

Meeting room of Nobel 
Publications BV, SDU 
Lexmedia in Leiden, with 
Gunther Lambert-rattan 
furniture and lamp designed 
by Jowa, 1988
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Loan Oei was guest curator of the exhibition Indigo 
in the KIT Tropenmuseum (Royal Tropical Institute) in 
1985. The office’s pace picked up, including 
commissions from various other museums. Reinforce-
ment was needed for the play books, developing 
exhibition concepts and the administration. Loan 
joined the office at Pauline Kruseman’s intercession 
and stayed on board for 31years. 
The collaboration with the KIT Tropenmuseum on 
Linnaeusstraat led to assignments for the Koninklijk 
Instituut voor de Tropen located on Mauritskade 
from 1985 onwards. The first was for the Central 
Library and the Chart Room, and work poured in 
over nineteen years.

From 1985 to 1988, ABJ designed the stands for 
Gunther Lambert GmbH at the Möbelmesse Köln 
(Cologne Furniture Fair) and the Public Design Fair in 
Frankfurt. There, Jowa also introduced Capsicum 
fabrics to an international audience. On pp. 56-59 
you can see a number of impressions of the stands.

 

Loan Oei was gastconservator van de tentoonstel-
ling Indigo in het KIT Tropenmuseum in 1985. Het 
bureau kreeg het daarna druk met opdrachten van 
meerdere musea. Er was versterking nodig voor de 
draaiboeken, uitwerking van de concepten en de 
administratie. Loan kwam op voorspraak van 
Pauline Kruseman bij het bureau werken en is er 
31jaar gebleven. 

De samenwerking met het KIT Tropenmuseum aan 
de Linnaeusstraat leidde ertoe dat vanaf 1985 ook 
voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen aan de 
Mauritskade opdrachten volgden. Het begon met 
de Centrale Bibliotheek en de kaartenzaal en zou 
negentien jaar duren. 

Van 1985 tot 1988 ontwierp ABJ voor Gunther 
Lambert GmbH de stands op de Möbelmesse Köln 
en de Public Design Fair in Frankfurt. Daar werden 
de stoffen van Capsicum geïntroduceerd aan een 
internationaal publiek, door bemiddeling van 
Jowa. Op pp. 56–59 ziet u een aantal impressies 
van de stands.

38 | De museumwinkel 
van het KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1987

The Museum Shop of the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1987

41 | Indigo, natuurlijk 

blauw, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1985. De foto 
toont het podium ‘Japan’, 
ingericht in samenwerking 
met Benno Premsela.
Indigo, natural blue , KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1985. The photograph shows 
the podium ‘Japan’, created 
in cooperation with Benno 
Premsela.

39 | Deborah Pepper van 
Capsicum in een stoel op de 
stand van Gunther Lambert, 
1988

Capsicum’s Deborah Pepper 
sitting in a chair at the Gunther 
Lambert stand, 1988

40 | Stalenkaart van 
Capsicum Natuurstoffen voor 
de stand van de Gunther 
Lambert Collection op de 
Möbelmesse Köln, 1988

Sample card made by 
Capsicum Natural Fabrics 
for the Gunther Lambert 
Collection stand at the 
Cologne Furniture Fair, 1988 
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The two gentlemen
In 1986 Ruurd Halbertsma, who had only just 
graduated, invited me to a chic luncheon à deux ‘as 
two gentlemen’ on Rapenburg in Leiden. In hind-
sight, this was very fitting and marked the beginning 
of a long-standing collaboration – courteous, as 
suits two gentlemen.

Why am I only hearing about this now! 
For the design of the exhibition Treasures from 
Turkey, the object list included a relief measuring 
20 cm wide and 15 cm high. Upon opening the crate, 
the artefact turned out to be a round earthenware 
potsherd 40 cm wide and 20 cm high. 
Jowa exclaimed: ‘Why am I only hearing about this 
now!?’ It was simply too big for the installation. To 
accommodate it, pieces had to be sawn out of the 
back of a display case.

Schatten uit Turkije (1986) was de eerste block-
buster voor het bureau, maar ook voor de nieuwe 
opdrachtgever: het Rijksmuseum van Oudheden 
(RMO). Wij waren na Indigo benaderd door de 
toenmalige directeur Jan Verwers. De tentoonstel-
ling, op een oppervlakte van 1500 m2, vroeg om 
creatieve logistieke oplossingen. Er kwamen 
138.000 bezoekers, toen een record! Nadat de 
oorspronkelijke conservator Frédéric Bastet had 
bedankt voor deze ‘oppervlakkige’ tentoonstel-
ling, nam de net afgestudeerde archeoloog Ruurd 
Halbertsma het roer over. Het klikte meteen tussen 
Ruurd en Jowa. Zij bleven 29 jaar samenwerken 
en leverden vijf tentoonstellingen* af. Voor het 
RMO maakte het bureau in totaal veertien tijdelijke 
exposities waaronder verschillende semiperma-
nente opstellingen. Van die laatste verdienen 
Etrusken (1989), Archeologie van Nederland 
(1993) Petra, Wonder in de Woestijn (2013), 
Koninginnen van de Nijl (2016), Goden van 
Egypte (2018) en de Griekse afdeling Grieken in 
context (2015) speciale vermelding.

Waarom hoor ik het nú pas?! 
Voor het ontwerp van de tentoonstelling Schatten uit 
Turkije stond een reliëf in de objectenlijst van 20 cm 
breed en 15 cm hoog. Toen de kist openging, bleek 
het om een ronde aardewerken potscherf te gaan 
van 40 cm breed en 20 cm hoog. 
Jowa riep uit: ‘Waarom hoor ik dit nu pas!?’ Dat 
paste onmogelijk. Er moesten aan de achterkant van 
de vitrine stukken uitgezaagd worden om het object 
toch te kunnen plaatsen.

De twee heren
In 1986 nodigde Ruurd Halbertsma – hij was nog 
maar net afgestudeerd – mij uit om ‘als twee heren’ 
chic te gaan lunchen aan het Rapenburg. Achteraf 
bijzonder toepasselijk: zo begon een jarenlange sa-
menwerking. Hoffelijk, zoals het twee heren betaamt.

Treasures from Turkey (1986) was the office’s first 
blockbuster show, as well as for a new client, namely 
the Rijksmuseum van Oudheden (RMO) (National 
Museum of Antiquities) in Leiden. After the Indigo 
exhibition, Jowa and his team were approached by 
the museum’s director Jan Verwers. Covering a 
surface area of 1500 m2, the show required highly 
ingenious logistical solutions. It drew 138,000 
visitors, an absolute record at the time! When the 
original curator Frédéric Bastet dropped out of this 
‘superficial’ exhibition, the recently graduated 
archaeologist Ruurd Halbertsma took the helm. Ruurd 
and Jowa immediately hit it off. They worked together 
for 29 years and produced five exhibitions*. The 
office produced a total of fourteen temporary 
exhibitions and semi-permanent installations for the 
RMO. Of them, Etruscans (1989), Archaeology of 
the Netherlands (1993) Petra, Wonder in the Desert 
(2013), Queens of the Nile (2016), Gods of Egypt 
(2018) and the Greek department Greeks in Context 
(2015) deserve special mention.

*Schatten uit Turkije (1986), semipermanente opstelling 
Etrusken (1989), Ooit van Freud (1994), Sisi en Wilhelm II – 

keizers op Corfu (2012), semipermanente opstelling Grieken in 

context (2015).

*Treasures from Turkey (1986), Etruscans, semi-permanent 
installation (1989), Freud’s Collection (1994), Sisi and Wilhelm 

II – Emperors on Corfu (2011) and Greeks in Context, semi-
permanent installation (2015).

43 | Boven links: Etrusken, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1989
Above left: Etruscans, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1989

44 | Onder links: Sisi en 

Wilhelm II – Keizers op 

Corfu, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2011
Below left: Sisi and Wilhelm 

II – Emperors on Corfu, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2011

45 | Boven rechts: Ooit 

van Freud, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 1994
Above right: Freud’s 

Collection, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 1994

46 | Onder rechts: Grieken 

in context, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2015
Below right: Greeks in context, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2015

42| Schatten uit Turkije, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1986

Treasures from Turkey, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1986
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1986 was marked by extensive travel back and forth 
to Yemen, resulting in the reinstallation of the 
National Museum Dar-al-Sada, completed in 1988, 
and the National Museum of Heritage Dar-al-Shukr 
in Sana’a, finished in 1990, in cooperation with the 
KIT Tropenmuseum. The project leader was Carel 
van Leeuwen. This is also how the cooperation 
began with Selma al Radi, who had been working at 
the museum since 1982 and who was also involved 
in the restoration of Amiriya Madrasa in Rada’a. A 
long and deep friendship was established with 
Selma and her family and friends. 

In 1986 begon een lange periode van heen-en-
weer reizen naar Jemen. Het resulteerde in de 
herinrichting van het National Museum Dar-al-
Sada, voltooid in 1988, en het National Museum 
of Heritage Dar-al-Shukr in Sana’a, opgeleverd in 
1990, in samenwerking met het KIT Tropenmuse-
um. De projectleider was Carel van Leeuwen. Zo 
begon de samenwerking met archeologe Selma al 
Radi, die al sinds 1982 in het museum werkte en 
ook bij de restauratie van de Amiriya Madrasa in 
Rada’a betrokken was. Met Selma en haar familie 
en vrienden ontstond een lange en innige vriend-
schap.

47 | Verklede timmerman en 
Jowa temidden van man-
nequins in de vitrine van het 
Dar al-Sada National Muse-
um, Sana’a, Jemen, 1987

Dressed-up carpenter and 
Jowa among mannequins 
in the showcase of the Dar 
al-Sada National Museum, 
Sana’a, Yemen, 1987

De prinselijke stofzuiger 
Prins Claus was initiator van het Dutch-Yemeni 
Cultural Project. Als geste voor het begin van het 
nieuwe project met het Nationaal Museum, gaf de 
prins een huishoudelijke Philips stofzuiger cadeau om 
het museum in aanbouw schoon te houden. Het was 
echter een onbruikbaar geschenk. In het museum 
was het altijd zó vol stof dat dit kleine apparaat een 
druppel op een gloeiende plaat was. De stofzuiger 
was binnen de kortste keren kapot.

The princely hoover
Prince Claus was the initiator of the Dutch-Yemeni 
Cultural Project. As a gesture for the kickoff of the 
new project with the National Museum of Yemen, 
the prince gave a household Philips hoover as a 
present to keep the museum under construction 
clean. However, it was a useless gift. The museum 
was always so full of dust that this little appliance 
was just a drop in the ocean. The hoover broke in 
no time flat. 

48 | Foto’s van het interieur 
van het nieuwe Dar al-Sada 
National Museum, Sana’a, 
Jemen, 1987

Photos of the interior of the 
new Dar al-Sada National 
Museum, Sana’a, Yemen, 
1987
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49 | Boven: interieur van 
het nieuwe Dar al-Sada 
National Museum, Sana’a, 
Jemen, 1988

Above: interior of the new 
Dar al-Sada National 
Museum, Sanaa, Yemen, 
1988

50 | Onder: vitrines in het 
Dar al-Shukr National Mu-
seum of Heritage, Sanaa, 
Jemen, 1990

Below: showcases in the 
Dar al-Shukr National 
Museum of Heritage, Sanaa, 
Yemen, 1990

Nadat Frank Ligtvoet was vertrokken en de 
verdieping verbouwd, verhuisde het bureau in 
1987 van de derde naar de vierde verdieping. Bij 
de verhuizing werd een groot feest georganiseerd 
met een tentoonstelling op een door Gustav Hamm 
ontworpen systeem van houten latten. Hierop 
waren op chronologische volgorde foto’s geprikt 
van werken van Architectenbureau Jowa om het 
tienjarig jubileum luister bij te zetten.

Het KIT Tropenmuseum begon tegelijkertijd aan 
de voorbereidingen van de grote Jemen-tentoon-
stelling. Er waren veel, als rekwisiet aangekochte 
voorwerpen overgenomen van het Staatliches 
Museum für Völkerkunde in München. Die waren 
daar van april tot en met december 1987 te zien 
geweest in een realistisch nagebouwde soek. 
Het tentoonstellingsontwerp in het KIT Tropenmu-
seum was veel ambitieuzer. Het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken wilde dat het idee van de 
sprookjesstad Sana’a, op gestileerde wijze, werd 
nagebootst. Ter voorbereiding daarvan waren uit-
voerige fotoshoots nodig. Deze werden ter plaatse 
in Jemen gemaakt van de architectuur en de soek. 
Gregor Langfeld, die Jowa kort daarvoor op één 
van zijn reizen in Parijs had ontmoet en met wie hij 
een lange vriendschap ontwikkelde, kreeg deze 
opdracht en reisde ervoor naar Jemen. 

In 1987, after Frank Ligtvoet left the Prinsengracht 
and the renovation was completed, the office 
moved from the third to the fourth floor. 
A big party was organized to celebrate the move, 
with an exhibition mounted on a system of wooden 
slats designed by Gustav Hamm. It featured 
photographs of works by Architectenbureau Jowa 
in chronological order to add lustre to ABJ’s tenth 
anniversary.

At the same time, the KIT Tropenmuseum started 
preparations for the major Yemen exhibition. Many 
objects bought as props had been taken over from 
the Staatliches Museum für Völkerkunde in Munich, 
the exhibition’s first venue. There, these props were on 
display in a realistically recreated souk from April to 
December 1987. The reproduction in the KIT Tropen-
museum was much more ambitious. The Ministry of 
Foreign Affairs wanted an illusion of the fairytale city 
Sana’a in a stylized way. In preparation for this, 
extensive photo shoots were required of the architec-
ture and the souk, to be made on site in Jemen. 
Gregor Langfeld was given this assignment, whom 
Jowa had recently met on one of his trips to Paris, and 
with whom he developed a long friendship.

51 | Links: uitnodiging voor 
de inwijding van het bureau 
op de vierde verdieping van 
de Prinsengracht 526, tevens 
viering van het tienjarig jubi-
leum van het bureau, 1987.
Left: invitation to the inaugura-
tion of ABJ on the fourth floor 
of 526 Prinsengracht. 
It was also the office’s 
ten-year jubilee party, 1987. 

52 | Rechts: Jowa met 
Ine Kho- Roos, Nicolette 
Lever en Mira Kho op de 
jubileumviering, 1987.
Right: Jowa with Ine Kho-
Roos,Nicolette Lever 
and Mira Kho at the 
jubilee party, 1987.
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53 | Keuken in de verbouw-

de boerderij van G.T.S. 

Verhoeven, Diever, 1977

Kitchen of G.T.S. Verhoeven’s 

remodelled farmhouse, 

Diever, 1977
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54 | Leidsegracht 100, 
eerste fase, 1979. Dakhuis.
100 Leidsegracht, first phase, 
1979. Roof house.
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55 | Winkelinterieur van 
Capsicum Natuurstoffen, 
Oude Hoogstraat, 1980

Shop interior of Capsicum 
Natural Fabrics, Oude Hoog-
straat, 1980

56 | Ikat in katoen. KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1982. Het succesvolle pa-
troon van Capsicum, ‘biscuit’.

Cotton ikats. KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1982. Capsicum’s well-
received ‘biscuit’ pattern.
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57 | Krakatau, honderd 

jaar na de uitbarsting, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1983
Krakatau, 100 Years after the 

Eruption, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1983
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58 | Leidsegracht 100, 
tweede fase, 1984. Keuken.
100 Leidsegracht, second 
phase, 1984. Kitchen.
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60 | Boven en rechts: 
Indigo, natuurlijk blauw, 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1985. 
Hergebruik van het casco 
van Gouden Driehoek, 
nu met de mode centraal en 
eromheen textiel 
geverfd met indigo uit 
verschillende landen. 

Above and right: Indigo, 

natural blue, 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1985. 
Re-use of the Golden 

Triangle modular system, 
now with fashion at the 
centre, surrounded by 
indigo-dyed textiles from 
various countries.

Benno Premsela liet de inrichting in de vorm van een 
piramide middenin in een grote vierkante vitrine 
met VOC-chintzen bruiklenen van het Rijksmuseum 
bouwen. Jowa reageerde: ‘Sprekend de door mij 
ontworpen andere vitrines, ik had dit zelf kunnen 
verzinnen.’ Waarop Benno antwoordde: ‘Ik kan toch 
kijken!’ Hij hamerde de chintzen op de piramide met 
etalagespelden uit zijn mond. De conservatoren van 
het Rijksmuseum zeiden: ‘Meneer Premsela, wat 
heeft u een prachtige tentoonstelling ontworpen!’ 
Benno: ‘Het ontwerp is van meneer Jowa, ik ben 
maar een etaleurtje.’ Hij had jarenlang de etalages 
van de Bijenkorf ingericht.

Benno Premsela made the display within the large 
square showcase using Dutch East India Company 
chintz fabrics on loan from the Rijksmuseum. While 
Jowa was not present himself, he did have a pyramid 
made in a large square show case. Jowa said: ‘It 
looks exactly like the other showcases, I could have 
come up with this myself.’ To which Benno replied: 
‘Can’t I look?’ He hammered the chintz onto the pyra-
mid with pins from out of his mouth. The curators said: 
‘Mr Premsela, what a beautiful exhibition you have 
designed!’ Benno: ‘The design is Mr Jowa’s. I’m just 
the window dresser.’ For years, he had decorated the 
shop windows of the Bijenkorf department store.

59 | Boven en rechts: Volken 

in de Gouden Driehoek, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1985. Hier is voor het eerst 
het modulair vitrinesysteem 
toegepast. Het was hier ook 
de eerste keer dat het bureau 
een gestileerde nabouw van 
een dorp ontwierp, waarbij 
de zes volkeren centraal 
werden geplaatst met 
daaromheen scènes uit het 
dagelijks leven. 

Above and right: Peoples 

in the Golden Triangle, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1985. It was here that the 
modular showcase system 
was used for the first time. It 
was also the first time that the 
office designed a stylised 
replica of their village, with 
the six peoples in the centre 
surrounded by scenes from 
everyday life.
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62 | Beeld van een sater, 
Nicomedia (Izmit), 1e eeuw 
v.Chr. Istanbul Archeologisch 
Museum, 1986

Statue of a satyr, Nicomedia 
(Izmit), 1st century BCE, 
Istanbul Archaeological 
Museum, 1986

Schatten uit Turkije, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 1986. Reizende 
tentoonstelling onder de titel Land of 

Civilization. Turkey.

Treasures from Turkey, Dutch National 
Museum of Antiquities, Leiden 1986. 
Travelling exhibition titled Land of 

Civilization. Turkey.

61 | Schatten uit Turkije, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1986

Treasures from Turkey, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1986
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63 | ‘Stand’-opstelling 
van de artikelen soort 
bij soort van de Gunther 
Lambert Collection op de 
Möbelmesse Köln, 1985
‘Stand’ installation of the 
various articles kind by kind 
of the Gunther Lambert 
Collection at the Cologne 
Furniture Fair, 1985

64 | Links en rechts: 
eerste ‘environment’-
opstelling van de Gunther 
Lambert Collection op de 
Möbelmesse Köln, 1988. 
De collectie werd gemengd 
om een interieursuggestie te 
creëren. 
Left and right: first 
‘environment’ displays of the 
Gunther Lambert Collection 
at the Cologne Furniture Fair, 
1988. The collection was 
mixed to create the suggestion 
of an interior.
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66 | Gunther Lambert 
Collection. Links: een 
interieuropstelling op de 
Möbelmesse Köln, 1988.
Rechts: een foto uit de 
catalogus Die Welt von 

Gunther Lambert, uitgave 
1990, styling Anna Lambert 
à la Jowa.
Gunther Lambert Collection. 
Left: an interior stand at the 
Cologne Furniture Fair, 1988. 
Right: a photograph from 
the catalogue Die Welt von 

Gunther Lambert, published 
in 1990. The styling was by 
Anna Lambert after Jowa.

65 | Gunter Lambert 
Collection in de 
tentoonstelling Budaya 

Indonesia, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1987. De rotan meubels zijn 
vervaardigd in Indonesië, 
dat zich niet meer wilde 
beperken tot enkel de 
levering van grondstoffen.
Gunter Lambert Collection 
in the exhibition Budaya 

Indonesia, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1987. The 
rattan furniture was made in 
Indonesia, which no longer 
wanted to merely supply raw 
materials.
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1988–1998

Het Bureau
Stroomversnelling: 
de wereld in

The Office
Gathering momentum: 
stepping into the world

67 | Klederdracht, 

hoe zit dat?, 
semipermanente opstelling, 
Zuiderzeemuseum, 
Enkhuizen, 1988. De vrouw 
heeft de helm aan het stuur 
van de brommer gehangen. 
Deze draagt 
ze niet omdat het niet 
bij haar Spakenburger 
klederdracht past.
Traditional costumes, how 

does it all fit?, semi-
permanent exhibition, 
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, 
1988. The woman put 
the helmet on the moped’s 
handlebars, not wearing
it because it didn’t go 
with her traditional 
Spakenburg costume. 
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In 1988, the Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
commissioned ABJ to design the temporary exhibi-
tion Traditional costumes, how does it all fit? with 
exhibition installer Els Hunia. This was followed in 
1993 by another assignment, namely the semi-per-
manent exhibition Zuiderzee Cultures.

Steve and Deborah Pepper asked the office to 
renovate their home in Zanddwarsstraat in 1988. 
Subsequently, some adjustments were made to the 
Capsicum shop in Oude Hoogstraat. Also the new 
Capsicum Linnenkast shop in Hartenstraat and its 
annex in Breda were installed.

Steve en Deborah Pepper lieten in 1988 hun 
woning in de Zanddwarstraat door het bureau 
verbouwen. Aansluitend werden er enkele aanpas-
singen gedaan aan het winkelinterieur van 
Capsicum in de Oude Hoogstraat en werden de 
nieuwe winkel Capsicum Linnenkast in de Harten-
straat en de dependance in Breda ingericht.

In 1988 kreeg het bureau de opdracht om in het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen de tijdelijke 
tentoonstelling Klederdracht, hoe zit dat? met 
tentoonstellingsinrichter Els Hunia te maken. In 
1993 volgde nog een opdracht voor dit museum: 
de semipermanente opstelling Van Zuiderzeecul-
tuur tot massacultuur.

68 | Impressie van 
Klederdracht, hoe zit 

dat?. Tentoonstellings-
inrichting door Els Hunia, 
Zuiderzeemuseum, 
Enkhuizen, 1988. 

Impression of Traditional 

costumes, how does it all fit?. 
Installation mounting by 
Els Hunia, Zuiderzeemuseum, 
Enkhuizen, 1988. 
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69 | Keuken van Steve 
en Deborah Pepper in de 
Zanddwarsstraat met de 
roterende kruidenmolen in 
het midden 

Steve and Deborah Pepper’s 
kitchen at Zanddwarsstraat 
with the rotating spice mill in 
the middle

70 | Rechts: close-up van 
de kruidenmolen. Deze werd 
in 2020 opgenomen in de 
collectie van het Stedelijk 
Museum Amsterdam. 

Right: close-up of the 
spice mill. It was acquired 
for the collection of the 
Stedelijk Museum Amsterdam 
in 2020. 

71 | Capsicum in de Oude 
Hoogstraat, 1991. Links: 
kasten zonder stoffen. 
Midden en rechts: gevuld met 
de stoffen. Onder: Capsicum 
Linnenkast, Hartenstraat, 
1989. Capsicum in Oude 
Hoogstraat, 1991.
Left: cabinets without fabrics.
Middle and right: filled with 
fabrics. Below: Capsicum 
Linnenkast, Hartenstraat 1989.
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In 1989, ABJ returned to Museum Nusantara to 
design a modular exhibition system. It premiered 
with the semi-permanent display Treasures from 
Nusantara. 

In 1989, the Yemen exhibition was held in the Light 
Hall of the KIT Tropenmuseum. It attracted a record 
number of visitors: 200,000! 
As a result of the Dutch-Yemeni Cultural Project and 
the exhibition, the KIT Tropenmuseum organised a 
training and education programme for specialists 
from Yemen. Photographers, audiovisual technicians 
and restorers were trained, for example.

In 1989 keerde het bureau terug naar Museum 
Nusantara om een wisselend tentoonstellings-
systeem te ontwerpen. Het werd voor het eerst 
toegepast in de semipermanente opstelling 
Schatten van Nusantara. 

In 1989 vond in de Lichthal van het KIT Tropenmu-
seum de Jemen-tentoonstelling plaats. Deze trok 
een recordaantal bezoekers: 200.000! Naar 
aanleiding van het Dutch-Yemeni Cultural Project en 

72 | Schatten van 

Nusantara, Museum 
Nusantara, Delft, 1989

Treasures of Nusantara, 
Museum Nusantara, Delft, 
1989

de tentoonstelling organiseerde het KIT Tropenmu-
seum een trainings- en opleidingsprogramma voor 
specialisten uit Jemen. Zo werden fotografen, 
audiovisuele technici en restauratoren opgeleid.

73 | KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam. Budaya 

Indonesia, 1987
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam. Budaya 

Indonesia, 1987

74 | Maquette van de 
tentoonstelling Jemen

Model of the Yemen 
exhibition, 1989

75 | Jemen, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1989. Het dak van Budaya 

Indonesia werd hergebruikt 
voor Jemen als drager van 
de decors.
Yemen, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1989. 
The roof of Budaya Indonesia 
was reused to support the 
décor for Yemen.

The O
ffice 1988-1998

H
et Bureau 1988-1998



66

Thanks to the prince
Prince Claus had an office at the Ministry of Foreign 
Affairs, and we went there to show him the model 
of the exhibition. The ministry offered a guarantee, 
but the necesary extra sponsorship money had to be 
deducted from this. Pauline Kruseman said: ‘That’s 
impossible! If I can’t keep the sponsorshop money, I 
won’t be able to realize this expensive exhibition.‘ 
Prince Claus replied: ‘I will do my best, but I don’t 
make these decisions.” Thanks to his mediation, we 
succeeded.‘

‘It’s my shop!’ 
Taking inspirational photos in Sana’a made it possible 
to recreate the souk shops in a highly authentic man-
ner, complete with loans from the antique dealers. 
It was so lifelike that the dealers displayed and sold 
their own goods on trestles in front of the glass-en-
closed shops. They could not have cared less whether 
they had permission to do so and indignantly argued 
with the guards: ‘It’s my shop!’ This is how a sponta-
neous ‘re-enactment’ came about.

‘It’s my shop!’ 
Met de inspiratiefoto’s uit Sana’a konden de winkels 
uit de soek nauwkeurig worden nagebouwd en dat 
gebeurde compleet met bruiklenen van de antiek-
handelaren. Deze winkels zagen er zo levensecht 
uit dat de antiquairs naast de met glas afgesloten 
winkels hun eigen meegebrachte waren op schragen 
uitstalden en verkochten. Zij trokken zich er niets van 
aan dat ze daar geen toestemming voor hadden en 
bakkeleiden verontwaardigd met de suppoosten: ‘It’s 
my shop!’ Zo ontstond een spontane ‘re-enactment’.

Met dank aan de prins
Prins Claus hield kantoor op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, en daar gingen wij heen om 
hem de maquette van de tentoonstelling te laten zien. 
Het ministerie bood een garantie, maar de nood-
zakelijke extra geworven sponsorgelden moesten 
daarvan worden afgetrokken. Pauline Kruseman zei: 
‘Dat kan niet! Als ik het sponsorgeld niet kan houden 
kan ik deze dure tentoonstelling niet realiseren.’ Prins 
Claus antwoordde: ‘Ik zal er mijn best voor doen, 
maar hier ga ik niet over.’ Dankzij zijn bemiddeling is 
het gelukt.

77 | Post-it met de 
complimenten van Pauline 
Kruseman
A post-it sticker with 
compliments by Pauline 
Kruseman 

76 | Jemenitische antiek-
handelaren uit de soek van 
Sana’a die hun eigen waren 
aanbieden in de Jemen-
tentoonstelling. 
Yemeni antique dealers 
from the souk of Sana’a 
offering their own wares in 
the Yemen exhibition. 
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79 | Topkapi, vier eeuwen 

Hollanders in Turkije, 

Museum voor Volkenkunde 
Rotterdam, 1990. 
Reprise: The Dutch and the 

Ottomans, Topkapı-paleis, 
Istanbul.

Topkapi, Four Centuries of 

Turkish-Netherlands Relations, 
Museum voor Volkenkunde 
Rotterdam, 1990. 
Reprise: The Dutch and the 

Ottomans, Topkapı Palace, 
Istanbul.

Also in 1989, Loan Oei’s temporary exhibition 
Magical Abstraction – Ceremonial Cloths from the 
Kuba Kingdom was on view at the Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden and the Afrika Museum in 
Berg en Dal, respectively. 

In 1990 ABJ designed the exhibition Topkapı at the 
Museum voor Volkenkunde Rotterdam (Rotterdam 
Ethnographic Museum), where the Istanbul Festival 
was also organised.

From the Rijksmuseum van Oudheden (RMO) via 
Museum voor Volkenkunde Rotterdam to the 
Topkapı Palace and vice versa
Topkapı was reprised in the same year, in the dor-
mitory of the pages in the Topkapı Palace in Istanbul. 
This was the first joint project with Paul Spies, who 
was the guest curator. It was a pleasure to work with 
the Topkapı curators again, whom I already knew 
from the Treasures from Turkey exhibition in the RMO. 
Another highlight was Men only from 1991 (already 
on view in 1990 in the Rautenstrauch-Joest Museum 
in Cologne under the title Männerbande-Männerbün-
de), for which I worked together with Paul Faber from 
the Museum voor Volkenkunde (later curator of Africa 
at the KIT Tropenmuseum) and guest curator Ruurd 
Halbertsma from the RMO.

Van het RMO via het Museum voor Volkenkunde 
Rotterdam naar het Topkapı en vice versa 
Topkapi kreeg nog in hetzelfde jaar een reprise in 
de slaapzaal van de pages in het Topkapı-paleis. Dit 
was het eerste gezamenlijke project met Paul Spies, 
die hier gastconservator was. Het was een plezier 
om opnieuw samen te werken met de conservatoren 
van Topkapı, die ik al kende van Schatten uit Turkije 
in het RMO. 
Een ander hoogtepunt: Alleen mannen uit 1991 (al in 
1990 te zien in het Rautenstrauch-Joest Museum in 
Keulen met als titel Männerbande – Männerbünde), 
waarvoor ik samenwerkte met Paul Faber van het 
Museum voor Volkenkunde Rotterdam– later 
conservator Afrika van het KIT Tropenmuseum – en 
gastconservator Ruurd Halbertsma van het RMO.

Ook in 1989 was Loan Oeis tijdelijke tentoonstel-
ling Magische Abstractie – Ceremoniële doeken 
uit het Kuba-rijk te zien in achtereenvolgens het 
Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden en 
het Afrika Museum in Berg en Dal.

In 1990 ontwierp het bureau voor het Museum 
voor Volkenkunde Rotterdam de tentoonstelling 
Topkapi, waar tegelijk ook het Istanbul Festival 
werd georganiseerd.
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78 | Magische Abstractie, 
Afrika Museum, Berg en Dal, 
1989

Magical Abstraction, Afrika 
Museum, Berg en Dal, 1989
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Fantastic
The well-known Dutch designer Benno Premsela 
worked, among others, for the Auping bed factory 
in Deventer, which sponsored De Brink in the Berg-
kerk, an exhibition of the hundred submissions of the 
competition for the redesign of the central square in 
Deventer. Benno was asked to design the exhibition, 
but he wondered if I wanted to take over this ‘ridicu-
lous’ assignment: ‘They have nothing! No partitions, no 
money! Just nothing! You are not allowed to nail into 
the church walls.’ He gave me information about the 
competition and requirements for the exhibition. ‘Look 
at it!’ I went back to my office and read that the hund-
red entrants had to submit their work on A0 sized foam 
board sheets. Something also had to be developed to 
be able to see the location of the three main prizes im-
mediately upon entering the church. Bingo! I instantly 
had an idea. I cobbled together a model of satay sticks, 
strings and cardboard. It became a hanging system, 
stretched between the pillars of the church and the 
fixed tubes along the walls on which works of art are 
hung usually. To mark the prize winners, I came up with 
large polystyrene balls in three primary colours. I ran 

back to Benno. He shouted ‘fantastic!’ and immediately 
called Auping director Savenije. I got the assignment. 
The students of the craft school installed everything 
under the supervision of their teacher and Vechtmetaal. 
Later, I was also commisioned by Savenije to design 
an exhibition stand for Auping and from the municipa-
lity of Deventer for a rotating exhibition system in the 
Bergkerk. (See p. 280)

Fantááástisch
Benno Premsela werkte onder andere voor Auping in 
Deventer, dat De Brink in de Bergkerk sponsorde, een 
tentoonstelling bij de prijsvraag voor de herinrichting 
van het centrale plein in Deventer. Benno was gevraagd 
voor de vormgeving, maar vroeg mij of ik deze ‘bela-
chelijke’ opdracht wilde overnemen: ‘Ze hebben niets! 
Geen schotten, geen geld! Gewoon niets! Je mag niet 
in de kerkmuren spijkeren.’ Hij gaf mij papieren info 
over de prijsvraag en het programma van eisen voor 
de tentoonstelling. ‘Kijk maar!’ De honderd inzenders 
moesten hun werk op drie A0-formaat foamboard-
platen aanleveren. Er moest ook iets gevonden worden 
om direct bij binnenkomst in de kerk de plaats van de 
drie hoofdprijzen te kunnen zien. Bingo! Ik had meteen 
een idee. Ik fröbelde een maquettetje in elkaar van sa-
téprikkers, touwtjes en karton. Het werd een hangsys-
teem, gespannen tussen de pilaren van de kerk en de 
vaste buizen aan de muren waar kunstwerken aan 
werden opgehangen. Om de prijswinnaars te markeren 
bedacht ik grote styropor ballen in drie primaire kleu-
ren. Ik rende terug naar Benno. Hij riep ‘fantááástisch!’ 
en belde meteen directeur Savenije van Auping. Ik had 
de opdracht binnen. De leerlingen van de ambachts-
school hingen alles op onder supervisie van hun leraren 
en Vechtmetaal. Via Savenije kreeg ik ook de opdracht 

voor een beursstand van Auping en van de gemeente 
Deventer voor een wisselend tentoonstellingssysteem in 
de Bergkerk. (Zie p. 280)

80 |Impressies van De 

Brink in de Bergkerk, 
Deventer, 1990. De drie 
ballen verwijzen naar de 
drie prijswinnaars van de 
ontwerpwedstrijd voor 
de Brink, het centrale 
plein van Deventer.
Impressions of De Brink 

in de Bergkerk, Deventer, 
1990. The three balls 
indicate the three prize 
winners of the design 
contest for the Brink, 
Deventer’s central town 
square.
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In 1990 Loan brought in Hesje van Duin, an old 
study friend, to the office as manager as we were so 
busy. To Jowa’s delight, Hesje stayed on for close to 
30 years. 

1992 was the year in which the office began 
working with Martha Reijmers, head of general 
affairs at the KIT Tropenmuseum. Until 2008, Jowa 
and his team worked with her on numerous tempo-
rary and semi-permanent exhibitions and on the 
museum’s entrance area and the Knowledge Centre, 
which was part of the KIT Library of travel books. In 
addition, in 2000 ABJ collaborated on an exhibition 
of the KIT collection in the IND (Immigration and 
Naturalisation Service) building in Zwolle to bring 
the staff ‘closer to immigrants.’

The central circular building of the exhibition Adivasi 
(1992), albeit with a slightly altered appearance, 
was also used for Beloved burden and Nomads of 
Central Asia (both 1994).

Loan haalde in 1990 Hesje van Duin, een studie-
vriendin, binnen als bureaumanager omdat het 
bureau het heel druk had. Hesje hield het bijna 
dertig jaar vol, tot genoegen van Jowa. 

1992 was het jaar waarin we begonnen samen te 
werken met Martha Reijmers, hoofd bedrijfsvoe-
ring van het KIT Tropenmuseum. Tot 2008 werkte 
het bureau met haar aan talrijke wisselende en 
semipermanente tentoonstellingen en aan het 
entreegebied en het Kenniscentrum van het 
museum dat onderdeel was van de KIT Bibliotheek 
van reisboeken. Daarnaast werkten wij in 2000 
samen aan een opstelling van de KIT-collectie in 
het gebouw van de IND (Immigratie en Naturali-
satie Dienst) in Zwolle om de medewerkers ‘dichter 
bij immigranten te brengen’.

Het centrale ronde bouwwerk van Adivasi (1992) 
vormde met een licht gewijzigd uiterlijk het casco 
voor Lieve lasten en Nomaden van Centraal-Azië 
(beide 1994) (Zie p. 92).

In 1992 viel de ontwerper van de tentoonstelling 
De wereld binnen handbereik in het Amsterdams 
Historisch Museum uit. Op voordracht van directeur 

82 | Hesjes eerste etentje 
met collega’s van het bureau, 
januari 1991. V.l.n.r. Hesje 
van Duin, Fiona Jones, 
Loan Oei, Gustav Hamm.

Hesje’s first dinner party with 
colleagues from the office, 
January 1991. From left to right: 
Hesje van Duin, Fiona Jones, 
Loan Oei, Gustav Hamm.

83 | Bergkerk, Deventer, 
1991. Verrijdbare receptie-
balie.

Bergkerk, Deventer, 1991. 
Mobile reception desk.

81 | Foto corner van het KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
een flexibel systeem voor 
wisselende tentoonstellingen, 
1990

Photo corner of the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
a flexible system for rotating 
exhibitions, 1990 

In 1992, the designer of the exhibition Distant Worlds 
Made Tangible at the Amsterdams Historisch 
Museum (Amsterdam Historical Museum) dropped 
out. On the recommendation of Jowa’s good old 
acquaintance, the director of the Tropenmuseum 
Pauline Kruseman, the office took over the assign-
ment. This marked the beginning of our cooperation 
with the museum that would last until 2010.

From 1992, ABJ took charge of reinstalling almost 
the entire museum. As the new ‘house architect,’ 
Jowa adhered to the style of restoration architect 
Bart van Kasteel. In 1975 the museum had moved 
from the Waag on the Nieuwmarkt to the former 
Burgerweeshuis (the City Orphanage, est. 1578) 
between Kalverstraat, Nieuwezijds Voorburgwal, 
and Begijnhof. 

Jowa designed the new lighting of the Civic Guard 
Gallery in 1995 and adapted the galleries, offices 
and public spaces. ABJ reimagined the entire 
semi-permanent installation and also designed many 
of the museum’s temporary exhibitions. Jowa and 

Pauline worked together on countless projects over 
the course of 27 years, up until her farewell 
exhibition as director of the museum.

1992 was a busy year. The office was also responsi-
ble for the design of the exhibition Kohyama and 
Tanaka, Contemporary Ceramic and Textile Art from 
Japan in Keramiekmuseum Princessehof in Leeu-
warden, curated by Loan Oei. 

Kohyama en Tanaka – Hedendaagse keramiek  
en textielkunst uit Japan in het Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden, met Loan Oei als 
gastconservator. 

Pauline Kruseman, goede bekende van Jowa, kon 
hij de opdracht overnemen. Zo begon de samen-
werking met het museum die tot 2010 zou duren. 

Vanaf 1992 nam het bureau de herinrichting van 
het hele museum onder handen. Als de nieuwe 
‘huisarchitect’ hield Jowa zich bij de verbouwing 
aan de stijl van restauratiearchitect Bart van 
Kasteel. Het museum was in 1975 verhuisd van de 
Waag op de Nieuwmarkt naar het vroegere 
Burgerweeshuis uit 1578 tussen de Kalverstraat, de 
Nieuwezijds Voorburgwal en het Begijnhof. 

Jowa ontwierp de nieuwe verlichting van de 
Schuttersgalerij in 1995 en paste de tentoonstellings-
ruimtes, kantoren en openbare ruimtes aan. Ook 
veranderde hij de hele semipermanente opstelling 
naar ontwerp van het bureau, dat in deze periode 
ook verscheidene tijdelijke tentoonstellingen vormgaf 
in het museum. Jowa en Pauline hebben in totaal 27 
jaar aan talrijke - zowel zakelijke als persoonlijke 
projecten - samengewerkt, tot en met haar afscheids-
tentoonstelling als directeur van het museum.

1992 was een druk jaar. Het bureau verzorgde 
toen ook het ontwerp van de tentoonstelling  

85 | Kohyama en 

Tanaka – Hedendaagse 

keramiek en textielkunst uit 

Japan, Keramiekmuseum 
Princessehof, Leeuwarden, 
1992 

Kohyama and Tanaka – 

Contemporary Ceramics 

and Textile Art from 

Japan, Keramiekmuseum 
Princessehof, Leeuwarden, 
1992 

84 | Entree tentoonstelling 
De wereld binnen 

handbereik, Amsterdams 
Historisch Museum, 1992

Entrance of the exhibition 
Distant Worlds Made 

Tangible, Amsterdams 
Historisch Museum, 1992
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The Sculptures of Indonesia exhibition, travelling 
from the National Gallery of Art in Washington, 
D.C., in 1992 marked the beginning of a nine-
teen-year partnership with De Nieuwe Kerk. Jowa 
had already drawn a design for the exhibition 
Cyprus & Aphrodite in 1989, but this exhibition was 
ultimately cancelled. However, Sculptures of 
Indonesia, renamed The divine countenance of 
Indonesia for the occasion, in which guest curator 
Jan Fontein had included the storied Prajnaparamita 
from Jakarta, proved to be a great success.

The presentation drawings for the preliminary design 
for The Lands of the Scythians – Ancient Treasures 
from the Hermitage of 1993 were made by architect 
Srdjan Milićević to showcase his skills in the absence 
of a portfolio; he was forced to flee Sarajevo in a 
hurry because of the last Yugoslav war. He stayed 
on at the ABJ, with a hiatus, until 2021. 

De tentoonstelling Het goddelijk gezicht van 
Indonesië (Sculpture of Indonesia) op doorreis
vanuit de National Gallery of Art in Washington, 
was in 1992 het begin van negentien jaar 
samenwerken met De Nieuwe Kerk met conserva-
tor John Vrieze. In 1989 had Jowa al een ontwerp 
gemaakt voor de tentoonstelling Cyprus & 
Aphrodite, die uiteindelijk niet doorging. Maar 
Het goddelijk gezicht, zoals de tentoonstelling 
Sculptures of Indonesia voor deze gelegenheid 
werd genoemd, waarin gastcurator Jan Fontein de 
beroemde Prajnaparamita uit Jakarta had 
opgenomen, werd een groot succes.

86 | De Prajnaparamita uit 
het museum in Jakarta in De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam 
was eerst te zien in Het 

goddelijk gezicht van 

Indonesië uit 1992 en 
keerde in 2005 terug voor 
de tentoonstelling Indonesia 

(boven).
The Prajnaparamita from the 
museum in Jakarta was first 
seen in De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam in The divine 

countenance of Indonesia 
from 1992 and returned 
in 2005 for the exhibition 
Indonesia (above).

Preferably not just art-historically 
Before Jan Fontein presented the exhibition concept 
in the director’s room of De Nieuwe Kerk, I had read 
up on it well and thoroughly thought it over. I com-
mented: ‘I would suggest to arrange the collection 
according to religion, preferably not just art-histo-
rically.’ Director Ernst Veen deemed my comment 
brash, given that Fontein himself had organised the 
travelling exhibition. Fontein, on the other hand, 
thought it was an excellent idea.

Voor Het Rijk der Scythen – uit de schatkamers van 
de Hermitage uit 1993 maakte architect Srdjan 
Milićević de presentatietekeningen van het 
voorlopig ontwerp. Hiermee kon hij zijn vaardig-
heid tonen bij gebrek aan een portfolio doordat hij 
halsoverkop uit Sarajevo had moeten vluchten voor 
de laatste oorlog in Joegoslavië. Sindsdien is hij, 
met een onderbreking, aan het bureau verbonden 
gebleven tot 2021.

Liever niet alleen kunsthistorisch 
Voorafgaand aan de presentatie van het concept 
door Jan Fontein in de directeurskamer van De 
Nieuwe Kerk had ik mij vooraf goed ingelezen 
en erover nagedacht. Mijn reactie was: ‘Ik zou de 
collectie eerder naar godsdienst indelen, liever niet 
alleen kunsthistorisch.’ Directeur Ernst Veen vond dit 
een erg gewaagd commentaar, want het was een 
overnametentoonstelling van Fontein zelf. Die bleek 
het echter juist een uitstekend idee te vinden.

87 |Directeur Ernst Veen 
van De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, burgemeester Ed 
van Thijn en Jowa tijdens de 
opening van Het goddelijk 

gezicht van Indonesië, 
december 1992.

Ernst Veen, director of De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
Ed van Thijn, mayor of 
Amsterdam, and Jowa at 
the opening of The divine 

countenance of Indonesia, 
December 1992.

88 | Boven: Het Rijk der 

Scythen, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1993. Eén van 
de presentatietekeningen 
van Srdjan Milićević.
Onder: impressie van 
Het Rijk der Scythen, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
1993. Hergebruik van 
het casco van Pompeii en 
Koninklijke Pracht in De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
later nog voor Politiek in 

prent (Tweede Kamer) en 
Geweven documenten (KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam).

Above: The Lands of the 

Scythians, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1993. One of 
the presentation drawings 
by Srdjan Milićević. Below: 
impression of The Lands of 

the Scythians, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 1993. 
Reuse of the modular system 
from Pompeii and Royal 

Splendour in De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, which was 
later used again for Politics 

in Print (Dutch Parliament) 
and Woven documents (KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam).
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This exhibition not only represented a continuation of 
the cooperation with director Ernst Veen and with 
the head of exhibitions John Vrieze. The Lands of the 
Scythians also marked the beginning of a 
long-standing cooperation with the Hermitage in
St Petersburg. First for exhibitions in De Nieuwe Kerk, 
such as the blockbuster Catherine the Great, 
the empress and the arts of 1996-97, the double 

exhibition with Peter the Great and Holland in the 
Amsterdams Historisch Museum and later also in 
St Petersburg itself. This led to joint projects with the 
Hermitage Amsterdam years later, such as the 
exhibitions Nicholas & Alexandra in 2004 and 
Splendour and Glory in 2011.
in 2011. 

dubbeltentoonstelling met Peter de Grote en 
Holland in het Amsterdams Historisch Museum – en 
later ook in Sint-Petersburg zelf. Hieruit vloeiden 
jaren later ook gezamenlijke projecten met de 
Hermitage Amsterdam voort, zoals de tentoonstel-
lingen Nicolaas & Alexandra in 2004 en Glans en 
Glorie in 2011. 

Deze tentoonstelling was niet alleen een voortzet-
ting van de samenwerking met directeur Ernst Veen 
en met hoofd tentoonstellingen John Vrieze. Het Rijk 
der Scythen markeerde ook het begin van een 
jarenlange samenwerking met de Hermitage in 
Sint-Petersburg. Eerst bij tentoonstellingen in De 
Nieuwe Kerk – zoals de blockbuster Catharina de 
Grote, de keizerin en de kunsten uit 1996–97, de 

89 | Een dubbeltentoon-
stelling. 
Boven: Peter de Grote en 

Holland in het Amsterdams 
Historisch Museum. 
Rechts: Catharina, de keizerin 

en de kunsten, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 1996–97.

A double exhibition. 
Above: Peter the Great and 

Holland at the Amsterdams 
Historisch Museum.
Right: Catherine the Great, 

the empress and the arts, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
1996–97. 
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Building a dream
With John Vrieze, it was always about building a 
dream. He had highly inspiring suggestions for the de-
sign, such as a ten-metre-high pyramid or reconstruc-
tions of corridors in the Hermitage. Far too expensive. 
Yet he asked me to make designs and budgets for 
them. Whenever he heard how extensive the budget 
overruns would be, he invariably exclaimed: ‘That 
can’t be true! Far too expensive!’ Even so, they always 
got made: Ernst Veen managed to find a sponsor to 
realise the designs every single time. And I always saw 
to the recycling of the exhibition materials.

Building a dream
Met John Vrieze was het altijd ‘building a dream‘. Hij 
had zeer inspirerende suggesties voor de vormgeving, 
zoals een tien meter hoge piramide of nagebouwde 
gangen van de Hermitage. Véél te duur. Toch verzocht 
hij mij om er ontwerpen en begrotingen voor te maken. 
Als hij dan hoorde hoe groot de budgetoverschrijdin-

gen zouden worden, riep hij steevast uit: ‘Dat kan toch 
niet wáár zijn! Véél te duur!’ En toch lukte het steevast 
om de plannen uit te voeren: Ernst Veen wist altijd weer 
een sponsor te vinden om de ontwerpen te realiseren. 
En zelf hield ik altijd rekening met recycling van ten-
toonstellingsmaterialen.

90 | Boven: De Zwarte 

Farao’s, Koninkrijken aan 

de Nijl, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1997
Above: The Black Pharaohs 

Kingdoms on the Nile, 
De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
1997

91 | Onder: overname 
tentoonstelling Soudan uit 
Institut du monde arab, 
Parijs, 1997
Below: takeover of the 
exhibition Soudan from Institut 
du monde arab, 
Paris, 1997

In 1993, a start was made on the remodelling and 
furnishing of the office of Lubbers & Dijk Notarissen 
in the Quisisana building on Koningslaan in 
Amsterdam. The office renovated the entrance area 
(with a new staircase), the reception desk, waiting 
rooms, meeting rooms and various other spaces. This 
process took close to fifteen years. 

The prototype of Oh Mei Ma Weiss
In 1993, at he Euroluce international lighting fair in 
Milan, I saw Ingo Maurer’s prototype of the Oh Mei 
Ma Weiss hanging lamp and decided to buy this lamp 
for the high stairwell of Lubbers & Dijk Notarissen. 
Ingo had no intention of selling this prototype becau-
se the construction was not yet in order. It was even 
dangerous, he thought! In the end, civil-law notary 
Gerard Strang managed to buy the prototype thanks 
to the signing of a ‘deductible statement’. Restorer 
Arjen Smolenaars succeeded in making the lamp 
completely safe. 

In 1993 werd een begin gemaakt met de verbou-
wing en inrichting van het kantoor van Lubbers & 
Dijk Notarissen in het gebouw Quisisana aan de 
Koningslaan in Amsterdam. Het bureau nam het 
entreegebied met een nieuwe trap, de receptie, 
wacht-, vergader- en verschillende andere kamers 
onder handen. Het zou een proces van bijna 
vijftien jaar worden. 

Het prototype van Oh Mei Ma Weiss
In 1993 zag ik op de op de internationale Euro-
luce-verlichting beurs in Milaan Ingo Maurers pro-
totype van de hanglamp Oh Mei Ma Weiss en vatte 
het plan op om deze lamp te kopen voor het hoge 
trappenhuis van Lubbers & Dijk Notarissen. Ingo was 
niet van zins dit prototype te verkopen omdat de 
constructie nog niet in orde was. Het was zelfs ge-
vaarlijk, meende hij! Uiteindelijk is het notaris Gerard 
Strang toch gelukt om het protoype te kopen dankzij 
de ondertekening van een ‘eigenrisicoverklaring’. 
Restaurator Arjen Smolenaars slaagde erin de lamp 
helemaal veilig te maken.

92 | Het trappenhuis van 
Lubbers & Dijk Notarissen, 
met het prototype van de 
hanglamp Oh Mei Ma Weiss 
van Ingo Maurer, 1993

The staircase of Lubbers & Dijk 
Notarissen with the prototype 
of the hanging lamp Oh Mei 

Ma Weiss by Ingo Maurer, 
1993
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In 1993, the years of cooperation with the RMO led 
to ABJ’s first commission to design a semi-permanent 
display in collaboration with graphic designer 
Gracia Lebbink, namely of Archaeology of the 
Netherlands. It would not be the last.

In the same year, 1993, together with the Flemish 
design bureau MEGA-L-UNA,we were invited to 
design the theme hall of ‘Flandern und die Nieder-
lande: weltoffen’ (Flanders and the Netherlands: 
Open to the World) for the Frankfurter Buchmesse.

het Vlaamse ontwerpbureau MEGA-L-UNA 
de themahal van ‘Flandern und die Niederlande: 
weltoffen’ voor de Frankfurter Buchmesse in 
te richten.

De jaren van samenwerking met het RMO waren in 
1993 aanleiding voor de eerste opdracht aan het 
bureau om, in samenwerking met de grafisch 
ontwerper Gracia Lebbink, een semipermanente 
opstelling te ontwerpen: die van de Nederlandse 
Archeologie. 

Het zou niet de laatste blijken. In hetzelfde jaar 
1993 werd het bureau uitgenodigd om samen met 

93 | De semipermanente 
opstelling Nederlandse 

archeologie in het 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1993
The semi-permanent 
installation Archaeology 

of the Netherlands at the 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1993

94 | Rechts: impressies van 
het Schwerpunktpavillon 

Right: impressions of the 
Flanders and the Netherlands 
Central Pavilion

Finger in the dike
At the 1993 Frankfurter Buchmesse, the Nether-
lands and Flanders took centre stage: Flandern und 
die Niederlande: weltoffen. A special Frankfurter 
Buchmesse foundation was set up with former Dutch 
Minister of Education Arie Pais as its chairman. The 
exhibition was opened by Prince Willem-Alexander of 
the Netherlands and Prince Philip of Belgium. To design 
the Schwerpunktpavillon, the Foundation approached 
the Flemish graphic designers MEGA-L-UNA and 
Architectenbureau Jowa. The eye-catcher in the design 
(‘the cheerful note,’ wrote Trouw) was a long dike 
covered with artificial grass with a display of books on 
it, against a background of light blue theatrical gobelin 
cloth around the hall, representing the Dutch blue skies. 
Visitors walked on decks along the dike and past the 
books. Pais fervently wished that the crown prince 

would stick a finger in the dike for publicity reasons.* 
The prince grinned, but replied: ‘No, I am not going 
to do that.’
* After the American book: Hans Brinker, or the Silver Skates: 

A Story of Life in Holland by Mary Mapes Dodge about 
Hansje Brinker who put his finger in the dike to prevent a 
catastrophic flood.

Vinger in de dijk
In de Frankfurter Buchmesse van 1993 stonden 
Nederland en Vlaanderen centraal: ‘Flandern und 
die Niederlande: weltoffen’. Er kwam een speciale 
Stichting Frankfurter Buchmesse met oud-minister van 
Onderwijs Arie Pais als voorzitter. De expositie werd 
geopend door prins Willem-Alexander en prins Philip 
van België. Om het ‘Schwerpunktpavillon’ vorm te 
geven, benaderde de Stichting de Vlaamse grafische 
ontwerpers MEGA-L-UNA én Architectenbureau Jowa. 
De blikvanger in het ontwerp (‘de vrolijke noot’, aldus 
Trouw) was een lange dijk bedekt met kunstgras en 

daarop de boeken, tegen de achtergrond van licht-
blauwe theatrale gobelin doeken die de Hollandse 
blauwe luchten voorstelden. De bezoekers liepen 
op vlonders langs de dijk en de boeken. De grote 
wens van Pais was dat de kroonprins om publicitaire 
redenen een vinger in de dijk zou stoppen.* Waarop 
de prins begon te glimlachen, maar wel antwoordde: 
‘Neen, dat doe ik niet.’
* Naar het Amerikaanse boek: Hans Brinker, or the silver 

skates: a story of life in Holland van Mary Mapes Dodge 
over Hansje Brinker die zijn vinger in de dijk deed om een 
watersnoodramp te voorkomen.
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In 1994, the remodelling of the KIT Tropenmuseum 
began with the Southeast Asia Department. 
Gradually, the entire museum, all of the departments, 
were taken in hand. The total redesign would last 
sixteen years, up to 2010. 

During the major, mainly technical, renovation of 
Museum Willet-Holthuysen on Herengracht, part of 
the Amsterdams Historisch Museum, in 1994-96 all 
of the technical installations and lighting were 
renewed. A new entrance and reception area were 
created, and a new installation was introduced.

The exhibition And Cross the Border over there. 
Escape Routes 1940–1945 was situated in the 
women’s gallery in Lekstraatsynagogue in Amster-
dam in 1994, which housed the Resistance Museum. 
The museum returned to Jowa and his team with one 
more project in 2001. 

The 1996 exhibition Peter the Great and Holland in 
the Amsterdams Historisch Museum marked the 
beginning of the collaboration with the Kunstkamera 
in St Petersburg. The cooperation with the Kunstkam-
era arose from the loan of the Ruysch and the Seba 
collections of preserved anatomical specimens, 
which Peter the Great had bought in Amsterdam in 
the eighteenth century. Jowa received a commission 
to design the refurbishments in the Baroque Gallery 
and later also the lighting in 2003, for which he 
regularly travelled to Russia.

In 1994 begon de herinrichting van het KIT 
Tropenmuseum met de afdeling Zuidoost-Azië. Het 
hele museum zou worden gerenoveerd. Alle 
afdelingen kwamen geleidelijk aan de beurt. In 
totaal zou het werk zestien jaar beslaan, tot 2010. 

Bij de grote, vooral technische, verbouwing van 
Museum Willet-Holthuysen aan de Herengracht, 
onderdeel van het Amsterdams Historisch Museum, 
in 1994–96 zijn alle technische installaties en de 
verlichting vernieuwd. Ook kwamen er een nieuwe 
entree- en introductieruimte en werden de 
tentoonstellingszalen opnieuw ingericht. 

De tentoonstelling En dan daar de grens over. 
Ontsnappingslijnen 1940–1945 was gesitueerd 
op de vrouwengalerij van de Lekstraatsynagoge in 
Amsterdam in 1994, waar het Verzetsmuseum 
gevestigd was. Later, in 2001, keerde het museum 
terug als opdrachtgever.

Met de tentoonstelling Peter de Grote en Holland 
in het Amsterdams Historisch Museum in 1996 
begon de samenwerking met de Kunstkamera in 
Sint-Petersburg. De samenwerking met de Kunstka-
mera kwam voort uit de bruikleen van de prepara-
tencollecties van Ruysch en Seba, die Peter de 
Grote in de achttiende eeuw in Amsterdam had 
gekocht. Jowa kreeg de opdracht om de inrichting 
in de Barokke Zaal en later, in 2003, ook om de 
verlichting te ontwerpen, waarvoor hij geregeld 
naar Rusland afreisde. 

95 | Zuidoost-Azië, 
semipermanente opstelling, 
1994. Begin van de algehele 
herinrichting van het KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
die tot 2010 duurde.

96 |De balie van Museum 
Willet-Holthuysen, 
Amsterdam uit 1996. In 2012 
is deze geschikt gemaakt 
voor digitale kaartverkoop. 

Southeast Asia, semi-
permanent installation, 
1994. Start of complete 
refurbishment of the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
which went on until 2010.

The reception desk of 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam from 1996. In 
2012 it was made suitable for 
digital ticket sales.

Along with Kunsthistorisch Bureau D’ARTS, in 1997 
the office took on the Ajax Museum and Ajax Fan 
Shop project. Van Rosmalen & Schenk were the 
graphic designers. It was their first project with Jowa 
and marked the beginning of a 23-year-long 
collaboration.

Lucie Snoeker became a private client in 1997. Jowa 
was responsible for furnishing three of her apart-
ments. The first one was at Laagte Kadijk, Amsterdam 
(See pp. 316-317).

In 1997 nam het Kunsthistorisch Bureau D’ARTS het 
Ajax Museum en de Ajax Fanshop onder handen. 
Van Rosmalen & Schenk waren hierbij betrokken 
als grafische vormgevers. Het was het eerste 
project waaraan zij met Jowa werkten. Het vormde 
het begin van een samenwerking van 23 jaar.

Lucie Snoeker werd een particuliere opdrachtgever 
in 1997. Jowa verzorgde voor haar de inrichting 
van drie appartementen. De eerste bevond zich op 
de Laagte Kadijk in Amsterdam (Zie pp. 316-317). 

97 | Ajax Museum, 1997. De 
vitrine met de geschiedenis 
van het Ajax-tenue, met op 
de achtergrond schilderingen 
van Rob Schotsman en op de 
voorgrond grafisch werk door 
van Rosmalen & Schenk. 

Ajax Museum, 1997. 
Showcase with the soccer 
uniforms, with in the 
background decor paintings 
by Rob Schotsman and in the 
foreground graphics by van 
Rosmalen & Schenk. 

98 | Erik van Rosmalen, Jan-
neke Schenk en John Vrieze 
op de opening van De Rode 

Droom in De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, oktober 1995, 
waar Jowa kennis met hen 
maakte.

Erik van Rosmalen, Janneke 
Schenk and John Vrieze at the 
opening of the exhibition The 

Red Dream, October 1995, 
where Jowa met them.
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After Reimar Schefold and his family left the 
Prinsengracht house in 1997 Jowa bought the first 
and second floors and remodelled them. In 1998 
ABJ moved down there from the fourth floor. Gregor 
Langfeld moved to the upstairs floor. He worked for 
ten years at Castrum Peregrini in Gisèle d’Ailly’s 
house, where he had also lived until then. Now there 
was a real place to hold meetings on the ‘piano 
nobile’ overlooking the canal. The secretariat had a 
beautiful room with a view of the roof garden and 
there was an additional consulting area, as well as a 
guest room with a bathroom and a pantry. On the 
second floor there were three drafting tables on the 
canal side for the spatial designers and a long table 
in the back room for the graphic designer and a 
trainee. Moreover, there was now a real documen-
tation room around the inner staircase. The kitchen 
was spacious enough for everyone to lunch together. 

For the Amsterdams Historisch Museum, in 1998 
the office designed the semi-permanent 19th-20th 
Century display. This installation remained in place 
for a long time.

lange tafel voor de grafische vormgever en een 
stagiair. Nu was er ook een échte documentatie-
ruimte in de omloop van de binnentrap. De keuken 
was ruim genoeg om er met zijn allen te kunnen 
lunchen.

Voor het Amsterdams Historisch Museum werd 
door het bureau in 1998 de semipermanente 
opstelling 19de–20ste eeuw ingericht. Deze 
opstelling is lang blijven staan. 

Er werden meer dan tweehonderd relaties, 
oud-medewerkers en vrienden uitgenodigd om de 
nieuwe huisvesting en tegelijk Jowa’s vijftigste 
verjaardag te vieren.

Nadat Reimar Schefold met zijn gezin vertrokken 
was in 1997 kocht Jowa de eerste en tweede 
verdieping en verbouwde deze. In 1998 verhuisde 
het bureau vanaf de vierde etage daar naartoe. 
Gregor Langfeld kwam op de bovenverdieping 
wonen. Hij werkte tien jaar bij Castrum Peregrini in 
het huis van Gisèle d’Ailly, waar hij tot dan toe ook 
had gewoond. 
Nu was er op de ‘piano nobile’ een échte 
vergaderkamer met uitzicht op de gracht. Het 
secretariaat kreeg een prachtige kamer met uitzicht 
op de daktuin en er was een extra spreekkamertje 
ingericht, tevens logeerkamer, met een badkamer 
en een pantry. Op de tweede verdieping stonden 
aan de grachtzijde drie tekentafels voor de 
ruimtelijke vormgevers en in de achterkamer een 

More than 200 business relations, former employees 
and friends were invited to celebrate the new accom-
modation and at the same time Jowa’s 50th birthday.

99 | Boven: de 
vergaderkamer en 
het secretariaat op de 
eerste verdieping van 
Prinsengracht 526, nadat 
het bureau daarheen is 
verhuisd, 1998.
Onder: het ABJ team op de 
piano nobile.

Above: the meeting room 
and the secretariat on the first 
floor of 526 Prinsengracht, 
after the office moved there, 
1998.
Below: the ABJ-team on the 
piano nobile.

100 | Boven en midden: 
maquette voor de 
herinrichting van de 
semipermanente opstelling 
Amsterdam 19de–20ste eeuw 
in het Amsterdams Historisch 
Museum, 1998. Werk van 
Jowa en Paul Ariese in 
samenwerking met Van den 
Hout en Koolen (Tilburg). 

Above and middle: model 
for the refurbishment of 
semi-permanent installation 
Amsterdam 19th–20th Century 
at the Amsterdams Historisch 
Museum, 1998. Made by 
Jowa and Paul Ariese in 
collaboration with Van den 
Hout en Koolen (Tilburg).

101 | Links: Premsela 

Present, Galerie Binnen, 
1998 
Left: Premsela Present, 
Galerie Binnen, 1998

102 | Benno Premsela in 
zijn huis op de Keizersgracht 
518, datum onbekend
Benno Premsela in his home 
at 518 Keizersgracht, 
date unknown

Het ontwerp van deze tentoonstelling ter ere van 
Benno Premsela – die een jaar eerder was overleden 
– was geïnspireerd op de fondsenwervingspresenta-
tie uit 1994 voor Pracht en Kraal in de bestuurskamer 
van het KIT, die in één dag moest worden opge-
bouwd en afgebroken. Benno Premsela was voorzit-
ter van de Stichting Indigo, die samen met Loan Oei 
Pracht en Kraal initieerde. De tentoonstelling kwam 
er, zij het pas in 2008, dankzij Martha Reijmers, 
hoofd bedrijfsvoering van het KIT Tropenmuseum. 

The exhibition was designed in honour of Benno 
Premsela – who had died a year earlier – and 
inspired by the 1994 fundraising presentation for 
Beauty and the Bead in the KIT boardroom, which 
had to be built and uninstalled in one day. Benno 
Premsela was chairman of the Indigo Foundation, 
which together with Loan Oei initiated Beauty and 
the Bead. The exhibition was finally realised in 2008 
thanks to Martha Reijmers, head of operations, at 
KIT Tropenmuseum. 
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In 1998, Prince Willem-Alexander opened the 
Rembrandt Gallery in the Hermitage, St Petersburg, 
after the new roof, the restoration of the gallery and 
the lighting designed by ABJ were completed. At 
Jowa’s suggestion, Rembrandt’s Return of the Prodigal 
Son was hung on the first partition wall, so that the 
painting could be seen from the outside, from the 
Council Staircase. The project, entitled A New Roof 
for Rembrandt, was made possible by a contribution 
from the Friends of the Hermitage Netherlands.

In 1998, Kasteel Huis Bergh (Huis Berg Castle) in 
‘s-Heerenberg engaged the office to design the 
exhibition Between Spain and the House of Orange. 
This marked the beginning of a long collaboration. 

Paul Ariese joined the office as an intern in 1998 
and stayed on until 2005. ‘I stepped into a 
fascinating wonderful world where the collection, 
spatial and graphic design and the light were all 
spot on’, he stated about ABJ. Paul worked as a 
graphic designer and contributed to the concept 
development of various projects. 

In 1998 opende prins Willem-Alexander in de 
Hermitage Sint-Petersburg de Rembrandtzaal nadat 
het nieuwe dak, de restauratie van de zaal en de 
door het bureau ontworpen verlichting waren 
voltooid. Op Jowa’s suggestie werd De terugkeer 
van de verloren zoon op de eerste scheidingswand 
geplaatst, zodat het schilderij al van buitenaf, vanaf 
de Raadstrap te zien zou zijn. Het project, met de 
titel Een nieuw dak voor Rembrandt, was mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Vrienden van 
de Hermitage Nederland. 

Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg gaf het bureau 
in 1998 de opdracht om de tentoonstelling Tussen 
Spanje en Oranje vorm te geven. Het begin van 
een lange samenwerking. 

Paul Ariese kwam in 1998 als stagiair bij het 
bureau en bleef tot 2005. ‘Ik stapte een fascine-
rende wonderlijke wereld binnen waar collectie, 
ruimtelijke en grafische vormgeving en het licht 
klopten’, zo stelde hij achteraf over het bureau. Paul 
werkte als grafisch vormgever en droeg bij aan de 
conceptontwikkeling van verschillende projecten. 

103 | De verlichting van de 
Rembrandtzaal in de 
Hermitage, Sint-Petersburg, 
1998. Het eerste 
verlichtingsproject, een 
opdracht van de Stichting 
Vrienden van de Hermitage 
Nederland. Prins Willem-
Alexander opende de 
vernieuwde zaal.
The lighting of the Rembrandt 
Gallery at the State 
Hermitage, St Petersburg, 
1998. The first lighting project 
at the State Hermitage, 
commissioned by the Friends 
of the Hermitage Netherlands 
Foundation. The renovated 
gallery was opened by Prince 
Willem-Alexander.



In beeld

In images

104 | De wereld binnen 

handbereik, Amsterdams 

Historisch Museum, 1992

Distant Worlds Made 

Tangible, Amsterdams 

Historisch Museum, 1992 

1988–1998

Het bureau
In beeld

The Office
In images



88 89

In im
ages 1988-1998

In beeld 1988-1998

105 | Keuken van Steve en 
Deborah Pepper in de Zand-
dwarsstraat met de roterende 
kruidenmolen in het midden. 
‘Het prachtige keukenblad 
combineert fraai met de 
zeventiende-eeuwse leiste-
nen vloer die zich al in huis 
bevond.’ Elegance, 1990. In 
het midden de kruidenmolen. 
Steve and Deborah Pepper’s 
kitchen at Zanddwarsstraat 
with a rotating spice mill in 
the middle. ‘The handsome 
kitchen worktop is beautifully 
combined with the 
seventeenth-century slate floor 
that was already in the house.’ 
Elegance, 1990. In the middle 
the spice mill. 
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106 | De wereld binnen 

handbereik, Amsterdams 
Historisch Museum, 1992. 
Pp. 86-87: impressie van de 
zaal met getekende naturalia 
en artefacten. Boven links: 
detail van de gravure De 

verzameling van Levinius 

Vincent (Amsterdam, 1706), 
bewerkt door Jolijn van de 
Wouw, die de grafische 
vormgeving van de tentoon-
stelling verzorgde. Onder 
links: de zaal Verre Volkeren.
Distant Worlds Made 

Tangible, Amsterdams 
Historisch Museum, 1992. 
Pp. 86-87: impression of 
the gallery with drawn 
wonders of the natural world 
and artefacts. Above left: 
detail of the engraving The 

Collection of Levinius Vincent 
(Amsterdam, 1706), adapted 
by Jolijn van de Wouw, who 
provided the graphic design 
for the exhibition. Below left: 
the gallery Distant Worlds.

107 | Het goddelijk gezicht 

van Indonesië, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 1992.
Boven rechts: artist impres-

sion door Barbara Wojt-
kowska. 
Onder rechts: impressie van 
de tentoonstelling.
The divine countenance of 

Indonesia, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1992.
Above right: artist’s impression 
by Barbara Wojtkowska. 
Below right: impression of 
the exhibition. 
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De opdracht voor de vormgeving van de Adivasi-ten-
toonstelling was een casco te ontwerpen dat drie 
keer gebruikt zou kunnen worden. Als inspiratie voor 
de buitenvorm van deze tentoonstelling dienden de 
ogen van de god Jaganath. Het hart van de tentoon-
stelling werd voor Lieve lasten omgebouwd tot een 
roterende schijf, waarop een parade van vrouwen 
met kinderdragers voorbij trok tegen een achter-
grond van wisselende dia’s en begeleid door een 
geluidsband met wiegeliedjes. In de tentoonstelling 
Nomaden kwam hetzelfde hart terug in een totaal 
andere vorm. Het bood plaats aan een optocht van 
rijk versierde en bepakte paarden die in de richting 
van een joert (tent) leidde. Door de geheel nieuwe 
vormgeving was het casco onherkenbaar omge-
toverd in een nachtblauwe entourage. Zodoende 
ervaarde de bezoeker de ruimte als oneindig en 
onzichtbaar net zoals het landschap van de nomaden 
in Centraal-Azië, waar uitgestrekte leegte en rust 
overheersen. Speciaal voor kinderen waren er vitri-
nes en kijkgaatjes op ooghoogte gemaakt. Attractie-
ve middelen, zoals zoekplaatjes, voel- en reukluikjes 
nodigden kinderen uit tot het doen van ontdekkingen. 

The assignment to design the exhibition Adivasi was 
to create a modular system that would be used three 
times. The eyes of the god Jaganath inspired the outer 
form of the exhibition. The heart of this presentation 
was converted for Beloved burden into a rotating 
platform, on which a parade of women with children 
carriers passed by against a background of changing 
projections and accompanied by a tape of lullabies. 
In the exhibition Nomads the same modular system 
was used in a completely different form. It offered a 
place for a procession of richly decorated and packed 
horses that led towards a yurt (tent). The completely 
new design, transformed the modular system beyond 
recognition into a night-blue entourage. This way, the 
visitor experienced the space as infinite and invisible, 
similar to the landscape of the nomads in Central Asia, 
where vast emptiness and tranquility predominate. 
Showcases and peepholes were made at eye level for 
children. Attractive interactive elements, such as puz-
zle pictures, touch and smell hatches invited children 
to make discoveries.

Adivasi,1992 Adivasi, 1992

Lieve lasten, 1993 Beloved burden, 1993

Nomaden in Centraal-Azië, 
1994

Nomads in Central Asia, 
1994

Recycling in beeld, drie 
tentoonstellingen in het KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Links: drie plattegronden.
Rechts: drie impressies van 
de drie tentoonstellingen. 
Recycling in images, 
three exhibitions at the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam: 
Left: three exhibition plans. 
Right: three impressions of the 
three exhibitions.

108 | Adivasi, 1992
Adivasi, 1992

109 | Lieve lasten, 1993
Beloved burden, 1993

110| Nomaden in Centraal-

Azië, 1994
Nomads in Central Asia, 
1994
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111 | Nederlandse Archeo-
logie, plattegrond, Rijksmu-
seum van Oudheden, Leiden, 
1993
Groen: Prehistorie

Rood: Romeinen

Geel: Middeleeuwen

Archaeology of the 
Netherlands, floor plan, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1993
Green: Prehistory

Red: The Romans

Yellow: Middle Ages

112 |Keuken familie Lebbink-
Theuws, Spinozastraat, 
Amsterdam, 1994

Kitchen Lebbink-Theuws 
family, Spinozastraat, 
Amsterdam, 1994

113 | Nederlandse 
Archeologie, prehistorie, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1993.
Boven: Prehistorie.

Midden: Romeinen.

Onder: Middeleeuwen.

Archaeology of the 
Netherlands, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 1993.
Above: Prehistory.

Middle: The Romans.

Below: Middle Ages.
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114 | Hallo Hierheen!: the-

ater voor het grote publiek 

1839-1939, Theaterinstituut 
Nederland, Amsterdam, 
1997-1999. Artist impres-
sions door Barbara Wojt-
kowska. 
Boven: Vaudeville.
Midden: Variété. 

Onder: Revue. 
This Way Please!: the history 

of popular theatre [in the 

Netherlands] 1839-1939, 
Theaterinstituut Nederland, 
Amsterdam, 1997-1999.
Artist’s impressions by Barbara 
Wojtkowska. 
Above: Vaudeville.

Middle: Varieté. 
Below: Revue.

Lo
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116 | Plattegrond met de 
looprichting van boven naar 
beneden
Floor plan with the route from 
the top to the bottom 

115 | Foto’s van de 
afdelingen.
Boven: Vaudeville.
Midden: Variété.
Onder: Revue. 
Photos of the sections.
Above: Vaudeville.

Middle: Varieté. 
Below: Revue.
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Mens en Milieu 
Gestileerde sfeervolle nabouw, monumentale wan-
den beschilderd door Rob Schotsman. Items (1998) 
sprak van ‘een trendy experience design’. De bezoe-
kers liepen door het tropisch regenwoud, ze hoorden 
geluiden, er was een smal straatje uit een sloppen-
wijk nagebouwd met voor het eerst een – verticaal 
geplaatst – plasmascherm. 

Man and the Environment,
Stylised atmospheric replica, monumental walls pain-
ted by Rob Schotsman. Items (1998) called it ‘a trendy 
experience design.’ Visitors could walk through the 
jungle, hear sounds, and there was a replica of a 
narrow street in a shanty town including, for the first 
time, a vertical plasma screen.

Zee – Kusten
The Sea – Coasts

Stad
The City

117 | Mens en Milieu, semi-
permanente opstelling, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1997. 3D-animatie van 
Gustav Hamm. De looprich-
ting in de opstelling was van 
rechts naar links: Tropisch 

regenwoud, Savanne, Stad 
en Zee – Kusten. 

Man and the Environment, 
semi-permanent display, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1997. 3D animation by 
Gustav Hamm. The walking 
route through the display led 
from right to left: The Tropical 

Rainforest, The Savannah, The 

City and The Sea – Coasts.

Looprichting
The walking route

Savanne
The Savannah

Tropisch regenwoud
The Tropical Rainforest
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Zee – Kusten
The Sea – Coasts

Stad
The City

Savanne
The Savannah

Tropisch regenwoud
The Tropical Rainforest
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118 | Ajax Museum, Amster-
dam, 1997. Artist impressions 
van Barbara Wojtkowska. 
Rechts: twee impressies van 
de opstelling. Boven: Interna-

tionale successen op niveau 
2. Onder: Geschiedenis van 

Ajax op niveau 1.
Ajax Museum, Amsterdam, 
1997. Artist’s impression by 
Barbara Wojtkowska. 
Right: two impressions of the 
display. Above: International 

Success, on level 2. Below: 
History of Ajax, on level 1.
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119 | Latijns-Amerika, semi- 
permanente opstelling, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2000. Samenwerking met 
Rob Schotsman. Detail 
afdeling Handelsroute tussen 

Ecuador en Costa Rica, 
2000.
Latin America, semi-
permanent display, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2000. Made in collaboration 
with Rob Schotsman. Detail 
of the Trade Route between 

Ecuador and Costa Rica 
section, 2000.

1999-2009

Het bureau
Uitbreiding

The Office
Expansion
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Maarten van der Lande returned to Jowa fifteen 
years after his first renovation project. In 1999, he 
engaged the firm to design the conversion of his villa 
in Overveen.

As of 2000, John Vrieze involved Jowa with the 
Cobra Museum to provide lighting advice for 
exhibitions. Besides being a curator at De Nieuwe 
Kerk, he was also on Cobra’s board and later, from 
2003 to 2009, its director. In 2006 the lighting 
fixtures of the museum’s large gallery on the first floor 
– which dated from 1995 –were replaced. Wim 
Quist, the architect of the building, designed the 

blackout system of the skylights and the round glass 
wall of the inner courtyard. 

The semi-permanent Latin America installation in KIT 
Tropenmuseum was renewed in 2000. It has 
retained in the form devised by Jowa and his 
employees for almost twenty years. 

Vanaf 2000 betrok John Vrieze Jowa bij het Cobra 
Museum voor adviezen over verlichting van 
tentoonstellingen. John was behalve conservator 
van De Nieuwe Kerk in het begin ook bestuurslid 
van het Cobra Museum, en later – van 2003 
tot 2009 – directeur. In 2006 werden de uit 
1995 stammende lichtarmaturen van de grote zaal 
op de eerste verdieping vervangen. Wim Quist, 
de architect van het gebouw, ontwierp het 
verduisteringssysteem van de lichtkoepels en de 
ronde glazen wand van de binnenplaats. 

Vijftien jaar na zijn eerste verbouwingsopdracht 
keerde Maarten van der Lande terug bij Jowa. Hij 
schakelde in 1999 het bureau in om de verbou-
wing van zijn villa in Overveen te ontwerpen.

120 | Badkamer in de villa 
van de familie Van der 
Lande, Overveen, 1999
Bathroom of the Van der 
Lande family’s villa, 
Overveen, 1999

121 | Introductieafdeling van 
de semipermanente opstelling 
Latijns-Amerika, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2000

Introductory section of the 
semi-permanent installation 
Latin America, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2000
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‘Jowa conveys atmosphere and emotion, you really 
feel involved in it. He is an artist in solving spatial is-
sues. He works with mirrors and backdoors to achieve 
what he wants to convey. A lively and lifelike overall 
picture.’
Inge Dashfield, Latin America section, KIT Tropenmu-
seum (2000)

‘Jowa brengt sfeer en emotie over, je voelt je er echt 
bij betrokken. Hij is een kunstenaar in het oplossen 
van ruimtelijke problemen. Hij werkt met spiegels en 
achterdeuren om te bereiken wat hij wil overbrengen. 
Een levendig en levensecht totaalbeeld.’
Inge Dashfield, afdeling Latijns-Amerika, KIT Tropen-
museum, Amsterdam (2000)

Het KIT Tropenmuseum liet het bureau in 2000 de 
semipermanente opstelling Latijns-Amerika aanpas-
sen. In de door Jowa en zijn medewerkers uitge-
dachte vorm is deze bijna twintig jaar blijven staan.
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122 | Exterieur van de 
Amiriya Madrasa in Rada’a, 
Jemen, 2005, waarvoor 
ABJ de tentoonstelling over 
de restauratie ontwierp, 
verlichting van het gebouw. 
Het restauratieproject werd 
bekroond met de Aga Khan 
Award.

Exterior of the Amiriyah 
Madrasa, Rada’a’a, Yemen, 
2005, for which ABJ designed 
the Aga Khan Award winning 
exhibition about its restoration, 
and was also responsible for 
the lighting of the building. 

In 2000, ABJ began working on the preparations for 
the lighting project and the exhibition on the restora-
tion of the Amiriya Madrasa Hamman mosque and 
palace in Rada’a, Yemen. Selma al Radi was its 
manager for this project from 1982 to 2004. She had 
also been project manager of the National Museum 
in Sana’a from 1986 to 1990. The lighting project was 
completed in 2005, and was crowned in 2007 with 
the Aga Khan Award for Architecture in Kuala Lumpur. 

Soon after the first commission in 1998, Kasteel Huis 
Bergh approached Jowa for two semi-permanent 
displays: Monnikenwerk-Meesterwerk in the 
Antonius Room in 2000, and the Coin Collection in 
the coin gallery in 2003. In that same year 2003, 
the office was also responsible for the design of the 
Tea Room.

Niet lang na de eerste opdracht uit 1998 kwam 
Kasteel Huis Bergh met een paar nieuwe. Er 
werden twee semipermanente opstellingen 
ontworpen: Monnikenwerk-Meesterwerk in de 
Antoniuszaal in 2000 en de Muntencollectie in de 
Muntentoren in 2003. In dat jaar was het bureau 
ook verantwoordelijk voor de vormgeving van de 
Theeschenkerij.

2000 was het beginjaar van de voorbereidingen 
voor het verlichtingsproject en de tentoonstelling 
over de restauratie van de Amiriya Madrasa 
Hammam moskee en paleis in Rada’a in Jemen. 
Bij dit project was Selma al Radi van 1982 tot 
2004 projectleider. Ook was zij van 1986 tot 
1990 al projectleider geweest van het National 
Museum in Sana’a. De oplevering was in 2005. 
Het project werd bekroond met de Aga Khan 
Award for Architecture in Kuala Lumpur in 2007.

123 | Amiriya Madrasa, 
Rada’a, Jemen, 2005. De 
ontwerptekening van de ver-
lichting met de plattegrond 
en één doorsnede van de 
gebedsruimte.
Onder: het verlichten van de 
zes koepels in de gebeds-
ruimte met de gerestaureerde 
wandschilderingen vormde 
een uitdagende opgave. De 
koepels moesten namelijk 
verlicht worden zonder dat 
de lichtbronnen zouden op-
vallen. Deze zijn op diago-
nale staaldraden gespannen. 

Amiriya Madrasa, Rada’a, 
Yemen, 2005. Design sketch 
for the lighting scheme with 
floor plan and one cross-
section of the prayer room.
Below: lighting the six domes 
in the prayer room with its 
restored murals was quite a 
challenge. The domes had 
to be lit without the source 
being apparent. The lights 
were therefore mounted on 
diagonal steel wires. 
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The presentation on the occasion of Architectenbu-
reau Jowa’s 25th anniversary took place at Galerie 
Binnen, on Keizersgracht in Amsterdam, from 2 to 12 
May 2001. The large room at the back had been 
completely emptied in order to accommodate the 
260 invitees. Jowa was very grateful for the gallery’s 
generous gesture. There were two audio-visual 
presentations: a video compilation of museum 
projects by Lalita Media – Felix van Lamsweerde, 
seats were provided at the back of the gallery, and 
a continuous slide show of commissions for private 
homes, offices and public venues in the front 
of the gallery. 

The first jubilee book was also then presented. Loan 
was responsible for the final editing, while Anneke 
de Bruin together with Paul Ariese took charge of the 
design.

In 2001, the Resistance Museum renewed its ties with 
the office. Jowa designed the exhibition The War is 
Over…Return and Reception after the Second World 
War for this museum in the Plancius building in 
Amsterdam’s Plantage district, to which the museum 

De presentatie naar aanleiding van het 25-jarig 
jubileum van het bureau vond plaats bij Galerie 
Binnen, gevestigd aan de Keizersgracht in 
Amsterdam, van 2 tot 12 mei 2001. De grote ruimte 
achterin was helemaal leeggemaakt om de 260 
genodigden te ontvangen. Een mooie geste, waar 
Jowa de galerie zeer dankbaar voor was. Er 
waren twee audiovisuele presentaties, een 
videocompilatie van museumprojecten gemaakt 
door Felix van Lamsweerde van Lalita Media, met 
zitplaatsen in de achterruimte, en een doorlopende 
diashow van opdrachten voor particulieren, 
kantoren en openbare ruimtes in de voorruimte van 
de galerie. 

Toen werd ook het eerste jubileumboek gepresen-
teerd. Loan deed de eindredactie, de vormgeving 
was in handen van Anneke de Bruin en Paul Ariese.

In 2001 pakte het Verzetsmuseum de samenwerking 
met het bureau weer op. Jowa ontwierp de 
tentoonstelling De oorlog voorbij… Terugkeer en 
opvang na de Tweede Wereldoorlog in Gebouw 
Plancius in de Amsterdamse Plantagebuurt, waar 
het museum inmiddels heen was verhuisd. Paul 
Ariese verzorgde de grafische vormgeving van 

de tentoonstelling en de omslagen van de ter 
gelegenheid van deze tentoonstelling uitgegeven 
boeken.

Van 2001 tot 2003 werden de zalen van de 
Hollandse Meesters, de Italiaanse kabinetten, de 
Leonardo da Vinci-zaal, de Majolicazaal en de 
Spaanse Meesters-zaal in de Hermitage grondig 
gerestaureerd. Het verlichtingsontwerp kwam van 
Architectenbureau Jowa en werd gefinancierd door 
het Wilhelmina E. Jansen Fonds. Koningin Beatrix 
opende de tentoonstelling in Sint-Petersburg.

Hilka Ackermann solliciteerde in 2002 als interieu-
rarchitect bij het bureau. Tot 2010 werkte zij aan 
bijna vijftig uiteenlopende projecten. Hilka reisde 
met mij naar de Meubel- en Designbeurs in Milaan, 
en samen met Anika Ohlerich naar Stuttgart om de 
pitch te presenteren voor de herinrichting van het 
Stadtmuseum in 2009 die wij helaas niet gewonnen 
hebben. 
Ook was zij betrokken bij de verbouwing van Hotel 
Genueser Schiff aan de Oostzee van 2006 tot 
2010, en reisde ze mee naar Corfu in 2010 ter 
voorbereiding van de tentoonstelling Sisi en 
Wilhelm II – keizers op Corfu in het RMO in 2011.

had meanwhile moved. Paul Ariese was responsible 
for the graphic design of the exhibition and the covers 
of the books that were published on the occasion of 
this exhibition.

From 2001 to 2003 the galleries of the Dutch Masters, 
the Italian Cabinets, the Leonardo da Vinci Gallery, the 
Majolica Gallery and the Spanish Masters Gallery in 
the Hermitage were thoroughly restored. The lighting 
design by Architectenbureau Jowa was financed by 
the Dutch Wilhelmina E. Jansen Fund. Queen Beatrix 
inaugurated the opening in St Petersburg. 

Hilka Ackermann applied for a job as an interior 
designer at the office in 2002. She worked on close 
to 50 different projects until 2010. Hilka joined me at 
the Furniture and Design Fair in Milan, and traveled 
together with Anika Ohlerich to Stuttgart to present 
the pitch, which unfortunately we didn’t win. 
She was also involved in the renovation of Hotel 
Genueser Schiff on the Baltic Sea from 2006 until 
2010, and travelled to Corfu in 2010 in preparation 
for the Sisi and Wilhelm II – Emperors on Corfu 
show at the RMO in 2011. 

‘Jowa weet te inspireren, mensen aan zich te binden, 
te sturen, te stuwen. Doelbewust. Echter: zo simpel als 
het lijkt is het niet. Jowa verdiept zich, studeert, voegt 
liefde, kunde en ervaring toe, denkt na, denkt door, 
wikt, weegt en kiest.’ 
Paul Mertz in het eerste jubileumboek van Architec-
tenbureau Jowa, 2001 

124 | Terugkeer 

en opvang na de 

Tweede Wereldoorlog, 
Verzetsmuseum, Gebouw 

Plancius, Amsterdam, 2002

War is Over … Reception 

of World War II Victims, 
Dutch Resistance Museum, 
Gebouw Plancius, 
Amsterdam, 2002

‘Jowa knows how to inspire, how to win loyalty, how 
to guide, how to drive. Determination is his middle 
name. And yet, it’s not as easy as it seems. Jowa 
immerses himself in a project, studies the subject, 
adds love, skill and experience, reflects, thinks things 
through, weighs things, deliberates and makes 
choices.’ 
Paul Mertz in Architectenbureau Jowa’s first jubilee 
book, 2001
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Pool in a Harem
The projects at the Hermitage were not without their 
challenges. In 2001 I took the fixtures for the test 
set-up there with me in my large Samsonite suitcase. 
The customs authorities at St Petersburg airport were 
wary. It became even more complicated on my return. 
A painting by Jean-Léon Gérôme, Pool in a Harem, 
had been stolen from the Hermitage the night before. 
My large suitcase appeared quite suspicious in this 
context. Everything had to be examined with X-ray 
equipment, to check if nothing was concealed in the 
double bottom. The State Hermitage security released 
the suitcase hours later. Miraculously, this was just in 
time to catch my plane to Amsterdam.

Pool in a Harem
De projecten bij de Hermitage verliepen niet zonder 
slag of stoot. Ik nam in 2001 armaturen voor de 
proefopstelling mee in mijn grote Samsonite-koffer. 
Dat vond de douane op de Petersburgse luchthaven 
bijzonder verdacht. Op de terugweg werd het nog 
ingewikkelder. In de Hermitage was de avond ervoor 
een schilderij van Jean-Léon Gérôme gestolen, Pool 
in a Harem. Nu was de grote koffer helemaal ver-
dacht. Alles moest met röntgenapparatuur 
worden onderzocht om te zien of het schilderij mis-
schien in de dubbele bodem zat. Pas uren later gaf 
de beveiliging van de Hermitage de koffer vrij. Als 
door een wonder nog net op tijd om mijn vliegtuig 
naar Amsterdam te halen.

125 | De Tentzaal van de 
Hermitage in Sint-Petersburg, 
2001. Eén van de zalen 
waarvoor het bureau – na 
goede ervaringen met 
de Rembrandtzaal – een 
modern verlichtingsontwerp 
verzorgde. Met dank aan 
het W.E. Jansen Fonds en de 
Vrienden van de Hermitage 
Nederland.

The Tent Room of the 
Hermitage, St Petersburg, 
2001. One of the galleries 
for which the office – after 
positive experiences with the 
Rembrandt Gallery – created 
a modern lighting design. 
With thanks to the W.E. Jansen 
Fund and the Friends of the 
Hermitage in the Netherlands.

One of the most ambitious projects in the KIT 
Tropenmuseum was the semi-perminent department 
Eastward Bound! showcasing South, East and 
Southeast Asia and Oceania on the entire first floor. 
It is the only display that was still partly standing as 
designed by the agency in 2003, at the time of 
writing this book. 

Een van de meest ambitieuze projecten in de 
herinrichting van het KIT Tropenmuseum betrof de 
afdeling Oostwaarts! over Zuid-, Oost- en 
Zuidoost-Azië en Oceanië op de hele eerste 
verdieping. Het is de enige afdeling die nog
(gedeeltelijk) stond zoals ontworpen
door het bureau in 2003, ten tijde van het 
schrijven van dit boek.

126 | Oceanië, 
semipermanente opstelling, 
KIT Tropen-museum, 
Amsterdam, 2003. Dit was 
de start van het project 
Oostwaarts!, waarin de 
opstellingen Oceanië 

Zuidoost-Azië, Textiel uit 

Indonesië, Kolonialisme, 
Zuidoost-Azië en Zuid-Azië 
door het bureau werden 
vormgegeven.

Oceania, semipermanent 
installation, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2003. 
This marked the start of the 
Eastward Bound! Project, 
ABJ designed the displays for 
Oceania, Dutch Colonialism, 
Southeast Asia and South 

Asia, Textiles from Indonesia.
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In 2003, the office received its first commission from 
the Marinemuseum Den Helder: the temporary 
exhibition In the Wake of Horatio Nelson. In the 
same year, the gallery texts of the permanent exhibi-
tion were given a facelift and new signage was 
designed. The last commission from this museum 
was for the exhibition Submarines! in 2006.

Also in 2003, in cooperation with Russian design-
ers, the office installed the cabinet of curiosities in 
the Kunstkamera’s Baroque Gallery, including a 
design for the lighting. The culmination of the office’s 
cooperation with this institution was at the same time 
its final project for Russia’s oldest museum.

Drawings and presentations, such as perspectives 
and models, were long done freehand and on 
drafting tables. In 2004, ABJ switched to CAD 
(Computer-Aided Design). The hand-drawn 
perspective drawings and models made way for 
three-dimensional CAD and Cinema 4D drawings. 

The administrative department worked with Apple 
computers, long before the graphics department 
was set up after Paul’s arrival in 1998.
Communication with clients and contractors 
became much easier. Jowa continued to make 
sketches, drawings and models by hand.

2005 included two major museum projects: the 
exhibition Indonesia. The Discovery of the Past 
in De Nieuwe Kerk and Africa, another semi-
permanent exhibition in the KIT Tropenmuseum.

Ook in 2003 richtte ABJ, in samenwerking met 
Russische ontwerpers, het rariteitenkabinet in de 
Barokke Zaal van de Kunstkamera in Sint-Peters-
burg in, waarbij tevens een ontwerp voor de 
verlichting werd gemaakt. Dit hoogtepunt in de 
samenwerking was meteen het laatste werk van het 
bureau voor het oudste museum van Rusland. 

In 2003 kwam de eerste opdracht van het 
Marinemuseum Den Helder: de tijdelijke tentoon-
stelling In het kielzog van Horatio Nelson. In 
hetzelfde jaar kregen de zaalteksten in de vaste 
opstelling een facelift en er werd nieuwe beweg-
wijzering ontworpen. De laatste opdracht van dit 
museum was voor de tentoonstelling Onderzeebo-
ten! in 2006.

127 | In het kielzog van Ho-

ratio Nelson, Marinemuseum 
Den Helder, 2003

In the Wake of Horatio Nel-

son, Marine Museum 
Den Helder, 2003

128 | De zaal met 
preparaten uit de collecties 
van Frederik Ruysch en 
Albertus Seba 
in de Kunstkamera, 
Sint-Petersburg, 2003

The gallery with preparations 
from the Frederik Ruysch and 
Albertus Seba Collections 
at the Kunstkamera, 
St Petersburg, 2003

De communicatie met opdrachtgevers en uitvoer-
ders werd veel makkelijker. Jowa bleef schetsen, 
tekenen en maquettes met de hand maken.

2005 stond onder meer in het teken van twee grote 
museale projecten: de tentoonstelling Indonesia: 
De ontdekking van het verleden in De Nieuwe Kerk 
en Afrika, weer een semipermanente opstelling van 
het KIT Tropenmuseum.

Tekeningen en presentaties, zoals perspectieven en 
maquettes, werden heel lang met de hand gemaakt 
op tekentafels. In 2004 stapten wij over op CAD 
(Computer-Aided Design). De handgemaakte 
perspectieftekeningen en maquettes maakten plaats 
voor driedimensionale CAD en Cinema 4D-tekenin-
gen. Het secretariaat en de grafische afdeling die 
werd opgericht na de komst van Paul in 1998 
werkte al lang daarvoor met Apple-computers.

129 | In 2004 werden alle 
tekentafels weggehaald. Het 
bureau gebruikte computers 
in het secretariaat vanaf 
1990 en vanaf 1998 in de 
tekenkamer.

All of the drafting boards 
were removed in 2004. 
ABJ used computers in the 
secretariat from 1990 and in 
the drafting room 
from 1998. 

130 | Afrika, semipermanente 
opstelling, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2005

Africa, semi-permanent 
installation, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2005
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Gerard Strang was a notary with Lubbers & Dijk 
Notarissen. From 2005, the office rebuilt and 
appointed his flat on Apollolaan and refurbished the 
lighting for a series of six paintings. These activities 
continued over a period of ten years.

2006 saw the beginning of the renovation of the 
house of Steven Otto and Daphne Wehman in Van 
Breestraat: in 2006 the ground and first floor and in 
2008 the second and third floor. 

Vanaf 2006 vond de verbouwing plaats van het 
woonhuis van Steven Otto en Daphne Wehman in 
de Van Breestraat: in 2006 werden de begane 
grond en de eerste verdieping aangepakt, in 2008 
de tweede en derde etage. 

Gerard Strang was notaris bij Lubbers & Dijk 
Notarissen. Het bureau heeft vanaf 2005 zijn 
appartement aan de Apollolaan verbouwd en 
ingericht en de belichting van een reeks schilderijen 
ontworpen. De werkzaamheden liepen tien jaar 
door.

131 | De grote badkamer 
van het appartement van 
Gerard Strang, Apollolaan, 
2006

The large bathroom in 
Gerard Strang’s apartment, 
Apollolaan, 2006

132 | Woonhuis Van 
Breestraat, Amsterdam, 
2006. De tunnel boven. 
Onder: de keuken op de be-
gane grond in het woonhuis 
van Steven Otto en Daphne 
Wehman, Van Breestraat, 
Amsterdam, 2006. 

Van Breestraat residence, 
Amsterdam, 2006. The tunnel 
at the top. Below: the kitchen 
on the ground floor of Steven 
Otto and Daphne Wehman’s 
home, Van Breestraat, 
Amsterdam, 2006. 

133 | Pracht en Kraal, 
afdeling film en mode, 
Hollywood Pearls & Girls

KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2006 

Beauty and the Bead, film 
and fashion department, 
Hollywood Pearls & Girls

KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2006 

Beauty and the Bead
Nominated by the Dutch Design Awards 2007 in the 
category Exhibition & Experience Design. Jury report: 
The jury was struck by the diversity of the themes, the 
amount of collection items and the care with which 
the work was carried out. This exhibition was ‘one 
of a kind’. The convincing appearance with which the 
design highlights all facets of the bead is admirable. 
The grid arrangements with simple glass showcases 
perfectly served the purpose of what was displayed: 
a feast for the eyes’. 

Pracht en Kraal
Genomineerd door de Nederlandse Designprij-
zen 2007 in de categorie Exhibition & Experience 
Design. Juryrapport: ‘De diversiteit van de thema’s, 
de hoeveelheid collectiestukken en de zorgvuldig-
heid waarmee te werk is gegaan hebben de jury 
getroffen. Deze tentoonstelling was ‘one of a kind’. 
De overtuigende uitstraling waarmee het ontwerp 
alle facetten van de kraal over het voetlicht brengt is 
bewonderenswaardig. De gridopstelling met eenvou-
dige glazen vitrines staat geheel ten dienste van het 
geëxposeerde, een lust voor het oog’. 
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The Rogaar family first commissioned the office in 
2006. It was for lighting in their family home in 
Loenen aan de Vecht. This eventually led to extensive 
collaboration on more and larger projects. 

Anika Ohlerich joined ABJ in 2007 as a permanent 
employee. While this lasted only a few months, she 
remained affiliated with the office as a freelancer for 
nine years. She collaborated on the pitch for the 
Stadtmuseum Stuttgart in 2009 and on the semi-per-
manent display Greeks in context at the RMO in 
2015.

2007 saw the beginning of the reconstruction and 
furnishing of the Hotel Genueser Schiff on the Baltic 
Sea. The project was still ongoing at the time of 
publication of this book. 

Consistently inconsistent
The hotel was extended and renovated. It had to have 
its own character, one that would reflect the personal 
taste of the owner Philipp Brandt. Above all, Brandt 
wanted to introduce more colour. He went to a textile 
fair and bought hundreds of metres of colourful curtain 
material, even before the colour palette had been 
determined. On his return, he showed me a sample of 
this colourful fabric, upon which I exclaimed: ‘These are 
not my colours! But now we have to develop the colour 
scheme for all the rooms around them.’
The concept was then based on ochre, light green, red 
and light blue. These colours were used for the walls, 
tiles, coverings and flooring. Each room was given 
its own scheme. Classical and modern elements were 
combined with the occasional amusing or trendy object 
giving rise to a ‘consistently inconsistent’ interior. 

Consequent inconsequent
Het hotel is uitgebreid en vernieuwd. Het moest een 
eigen karakter krijgen waaraan de persoonlijke 
smaak van eigenaar Philipp Brandt te herkennen 
zou zijn. Brandt wilde vooral meer kleur inbrengen. 
Hij ging naar een textielbeurs en kocht honderden 
meters bonte gordijnstof, nog voordat dit kleurenpa-
let bepaald was. Bij terugkeer liet hij mij een bonte 
stofstaal zien, waarop ik uitriep: ‘Mijn kleuren zijn het 
niet hoor! Maar nu moeten we hieruit de kleurcon-
cepten ontwikkelen voor alle ruimten.’
Het werd een concept van vier kleuren: okergeel, 
lichtgroen, rood en lichtblauw. Deze zijn toegepast 
op de wanden, tegels, bekledingen en vloerbe-
dekking. Zo heeft elke kamer zijn eigen kleurpalet 
gekregen. In de kamers zijn klassieke en moderne 
elementen gecombineerd met een enkel grappig of 
trendy object, zodat er een ‘consequent inconse-
quent’ interieur is ontstaan.

De familie Rogaar gaf in 2006 haar eerste 
opdracht aan het bureau. Het ging hier om de 
verlichting van het familiehuis in Loenen aan de 
Vecht. Het leidde op termijn tot een uitgebreide 
samenwerking met meer en grotere opdrachten.

Anika Ohlerich kwam in 2007 in vaste dienst bij 
het bureau. Dat duurde maar een paar maanden, 
maar ze bleef negen jaar als zzp’er aan het 
bureau verbonden. Zij werkte onder andere mee 
aan de pitch voor het Stadtmuseum Stuttgart in 
2009 en aan de semipermanente opstelling 
Grieken in context in 2015 in het RMO. 

In 2007 begon de verbouwing en inrichting van 
Hotel Genueser Schiff aan de Oostzee. Het project 
is bij het verschijnen van dit boek nog steeds niet 
afgerond. 

134 | Luchtfoto van Hotel 
Genueser Schiff aan de 
Oostzee, 2008

Bird-eye’s view of Hotel 
Genueser Schiff on the Baltic 
Sea, 2008

stoffenstaal

135 | Gordijnstaal die 
diende voor de vier 
kleurencombinaties in het 
interieur (zie pp. 178-183)

Curtain sample that provided 
the four colour combinations in 
the interior (see pp. 178-183)

136 | Stacaravan in 
Woerdense Verlaat, 2009. 
Boven: voor de verbouwing. 
Onder: de nieuwe veranda 
na de verbouwing. De hele 
inrichting is eruit gesloopt, 
er is één vrijstaande wand 
in gezet. Tegen de ene kant 
kwam het keukenblok, tegen 
de andere kant het bed. 
Daartegenover kwam de 
badkamer. De hele gevel is 
transparant gemaakt met een 
vlonder en een doorzichtige 
luifel van kanaalplaten. 
Onder: een impressie van het 
interieur.
Static caravan in Woerdense 
Verlaat, 2009. Above: 
before the remodelling. 
Below: the new porch after 
the remodelling. The entire 
interior was removed and 
a freestanding wall added. 
A kitchen was installed on 
one side of it, and the bed 
was positioned against the 
other. A transparent front was 
added, with a deck and a 
translucent canopy made of 
polycarbonate panels. Below: 
An impression of the interior.
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In 2008 we received an honourable assignment 
from the National Committee 4 and 5 May, (a 
Dutch authority for war monuments and memorials), 
namely to design its office. A clearly designed space 
was realised based on the national flag tricolour 
and their logo.

Equally meaningful was the commission from the 
Amsterdams Historisch Museum for the exhibition 
Amsterdam and the House of Orange in the same 
year (2008). Queen Beatrix officiated at the 
opening ceremony. A highlight visit was reserved for 
the regulars of Amsterdam’s gay Café Rouge, whose 
owner was dressed up as the Queen.
 

Een eervolle opdracht in 2008 was die van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei: een ontwerp voor 
het kantoor van het comité. Op basis van de 
nationale driekleur en hun logo is een helder 
vormgegeven ruimte gerealiseerd.
 
Even eervol was de opdracht van het Amsterdams 
Historisch Museum voor de tentoonstelling 
Amsterdam en de Oranjes, in datzelfde jaar 2008. 
Koningin Beatrix verrichtte de opening. Een 
bijzonderheid was de speciale dag voor het 
bezoek van de stamgasten van Café Rouge. De 
eigenaar van dat Amsterdamse gay café 
verkleedde zich voor dergelijke speciale gelegen-
heden als de koningin.

137 | Kleine bespreeknis 
in het kantoor van het 
Nationaal Comité 4 en 5 
mei, 2008

Small meeting niche at 
the office of the National 
4 and 5 May Committee, 
2008

139 | Onder: Café 
Rouge-eigenaar Van 
Kollenburg arriveert voor 
de finissage van Amsterdam 

en de Oranjes met twee 
lakeien gevolgd door zijn 
stamgasten. 

Below: Café Rouge owner 
Van Kollenburg arrived for the 
finissage of Amsterdam and 

the House of Orange with 
two footmen, followed by his 
regular customers. 

138 | Boven: Jowa, midden 
burgemeester Job Cohen, 
naast hem directeur Pauline 
Kruseman en Hare Majesteit 
de Koningin

Above: Jowa, in the centre 
Mayor Job Cohen, next to 
him Director Pauline Kruseman 
and Her Majesty the Queen

De opening van 
Amsterdam en de Oranjes 
in aanwezigheid van 
koningin Beatrix in het in 
miniatuur nagebouwde 
Café Rouge aan de 
Amstel naast De Kleine 
Komedie. De eigenaar 
van dat café, Edwin van 
Kollenburg, was een 
verwoed verzamelaar 
van parafernalia van 
de Oranjes, waarmee 
de tentoonstelling werd 
ingericht. Daarnaast 
verkleedde hij zich 
vaak als Beatrix op 
Koninginnedag, waarbij 
hij geld inzamelde voor 
de Hartstichting. Hij werd 
echter niet uitgenodigd 
voor de opening, omdat 
Hare Majesteit vond: 
‘One queen at a time.’ 

The opening of Amsterdam 
and the House of Orange 
in the presence of Queen 
Beatrix in a miniature 
recreation Café Rouge 
on the Amstel next to De 
Kleine Komedie theatre. 
Edwin van Kollenburg, the 
owner of Café Rouge, was 
an avid collector of House 
of Orange paraphernalia, 
and items from his 
collection featured in the 
exhibition. In addition, he 
often dressed as Beatrix 
on Queen’s Day and 
raised money for the Heart 
Foundation. However, 
he was not invited to the 
opening because Her 
Majesty felt there ought to 
be: ‘One queen at a time.’

 

140 | Twee impressies van 

Amsterdam en de Oranjes, 
Amsterdams Historisch 
Museum, 2008. Op de 
heenweg alles goud, 
terugblikkend rood voor 
rebellerend Amsterdam.

Two impressions of 
Amsterdam and the Orange 

Family, Amsterdams Historisch 
Museum, 2008. On the way 
there: everything gold, looking 
back: red for rebellious 
Amsterdam. 
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Martha Reijmers nam in 2009 afscheid als hoofd 
bedrijfsvoering van het KIT Tropenmuseum. Daar-
mee eindigde de samenwerking met Architecten-
bureau Jowa. Zij kreeg als dank een feestelijk diner 
aangeboden op de Prinsengracht 526 met het team 
van de tentoonstelling Pracht en Kraal, 2006.

In 2009 deed ABJ, in samenwerking met Christoph 
Sattler van Hilmer Sattler Architekten in München, 
mee aan de competitie voor de renovatie van het 
Stadtmuseum Stuttgart, dat hierboven al ter sprake 
is gekomen. Hoewel de pitch zeer zorgvuldig en 
overtuigend was, werd de opdracht ons helaas niet 
gegund. 

Het bureau verliet in 2009 de ‘piano nobile’
en keerde terug naar de vierde verdieping. Het 
was wel weer even wennen aan de oude plek in 
de ‘ivoren toren’ aan de lange tafel met ons vieren 
en het vergaderen als vanouds op de derde 
verdieping. 

Martha Reijmers resigned as head of operations of 
the KIT Tropenmuseum (Royal Tropical Institute) in 
2009. This marked the end of her collaboration with 
Architectenbureau Jowa. To thank her, she was 
treated to a festive dinner at 526 Prinsengracht with 
the team of the exhibition Beauty and the Bead, 
2006.

In 2009, the office competed for the renovation of 
the Stadtmuseum Stuttgart mentioned above in 
collaboration with Christoph Sattler from Hilmer 
Sattler Architekten in Munich. Even though the pitch 
was very thorough and convincing, sadly ABJ was 
not awarded the contract.

In 2009, ABJ left the ‘piano nobile’ and returned to 
the fourth floor. It took some time getting used to the 
old place in the ‘ivory tower’ at the long table with 
the four of us and holding meetings as usual on the 
third floor.

141 | Reünie van de inner 

circle van Pracht en Kraal, 
tevens afscheidsdiner van 
Martha Reijmers op de 
Prinsengracht 526, 15 
september 2009. 
V.l.n.r.: Jowa, Loan Oei, 
Martha Reijmers, Els Hunia, 
Itie van Hout.

Reunion of the inner circle of 
Beauty and the Bead, also 
farewell dinner of 
Martha Reijmers, 526 
Prinsengracht, 15 September 
2009. 
From left to right: Jowa, 
Loan Oei, Martha Reijmers, 
Els Hunia, Itie van Hout.

142 | Het bureau op de 
vierde verdieping, 2009. 
Er werd sindsdien gewerkt 
aan één lange tafel. V.l.n.r.: 
Marjanne de Haas, Letteke 
Klooster, Hilka Ackermann.

The office on the 4th floor, 
2009. From then on, we 
worked at a single long table. 
From left to right: Marjanne 
de Haas, Letteke Klooster, 
Hilka Ackermann.

143 | Woonhuis in 
Noord-Holland, verbouwd 
tot kunstgalerij in opdracht 
van de Stichting Gifted Art 
Rotterdam, 2008. In een 
voormalig zwembad (zie 
foto linksonder) is op tuinni-
veau een tentoonstellings-
ruimte voor een kunstverza-
meling ontworpen. 

De diepte van het bassin 
van het zwembad is ge-
bruikt om hoge wanden te 
creëren. Achter deze wan-
den bevindt zich het depot. 
Witte wanden, parketvloer 
en professionele verlichting 
geven de inrichting een 
museaal karakter.

Mansion in North Holland, 
converted into an art 
gallery for Stichting Gifted 
Art Rotterdam, 2008. An 
exhibition space for an art 
collection was designed in a 
former swimming pool (see 
photo below left), level with 
the garden. 

The depth of the pool’s 
basin was used to create 
high walls, behind which the 
depot is located. The white 
walls, parquet flooring and 
professional lighting gave the 
space an authentic museum-
like character. 
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144 | Beelden uit de pitch 
voor de nieuwe presentatie 
van het Stadtmuseum Stutt-
gart, 2009

Images from the pitch for 
the new presentation of the 
Stuttgart Stadtmuseum, 2009
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Die ca. 460m2 des StadtRaums 
erstrecken sich über die Längsachse 
des 1. Obergeschosses. Hier 
befinden sich der Shop, das Café mit 
Zugang zur Terrasse und der Lese-
bereich. Der Shop ist abtrennbar 
vom Café, sodass er auch bei Auf-
bau des Caterings/Vermietung für 
Museumsbesucher zugänglich bleibt. 
Die fünf Rechercheterminals im Lese-
bereich sind flach in die Tischfläche 
eingelassen, so dass der Tisch auch 
für andere Zwecke benutzt werden 
kann.
Vor der zentralen gläsernen Wand 
des Cafés befindet sich die semi-

1. Obergeschoss
Ständige Ausstellung

1. Stadtmodell 
Kern der ständigen Ausstellung im 
1. Obergeschoss ist das 6 x 6 Me-
ter große Stadtmodell von Stuttgart 
(Maßstab 1 : 2000). Das Modell 
liegt unter einer entspiegelten Glas-
fläche und verfügt über eine einge-
baute steuerbare LED Beleuchtung.
Zwei Rampen führen seitlich vom 
Modell auf ein 80 cm erhöhtes Podi-
um mit einer Sitzbank über die volle 
Länge. Vom Podium aus ist das Mo-
dell besonders gut zu übersehen.

Von der Brüstung auf der 2. Etage 
aus ist das Modell über Knöpfe zu 
aktivieren (siehe nächstes Blatt).

2. Elemente der Stadt 
Auf einem medialen Band von vier 
grossen LED Flächen die über dem 
zentralen Modell auf Höhe der 
Balustrade hängen werden die 
Elemente der Stadt gezeigt. 
Auf spielerische Art und Weise wer-
den den Besuchern durch Fotos und 
Videofragmenten Themen wie Autos,

Wein oder Wasser verdeutlicht. Das 
Programm läuft automatisch, kann 
aber durch das Drücken der Knöpfe 
auf der Balustrade beeinflust werden.

3. Vertiefung zu Stadtthemen 
Genauere Information zu Stadt-
bezirken und Gebäuden können die 
Besucher den Touchscreens ent-
nehmen die vor der Sitzbank auf 
dem Podium stehen.

gemacht mit den Entwicklungs-
phasen der Stadtgeschichte sowie 
politischen und gesellschaftlichen 
Daten. Die Show kann von überall 
im Raum betrachtet werden. Ideale 
Sicht bietet sich von der Balustrade 
vom 2. Stock aus; aber auch vom 
Podium (Sitzmöglichkeiten) und den 
Stufen dahinter, auf denen man 
lehnend von der Show geniessen 
kann. Die benötigte Apparatur für 
die Multimedia Show kann im Dach-
geschoss untergebracht werden.

Durchblick
Durch die horizontale Ausrichtung 
des Stadtmodells bleibt der Ausstel-
lungsraum frei und übersichtlich. 
Das barrierefreie Design respektiert 
die Haupt-Sichtachsen des Gebäu-
des und ermöglicht eine Durchsicht 
nach Draussen.

Die Loggia bleibt auch während der 
Show frei zugänglich.

Stimmungswechsel
Die Stimmung der ständigen Ausstel-
lung wechselt auf dynamische Weise 
zwischen theatraler Show (unteres 
Foto) und Tageslichtmuseum (Foto 
oben). Die Lichtverhältnisse werden 
jeweils angepasst durch das Herun-
terlassen der Projektionsfläche sowie 
Tageslichtsensoren in der Lichtdecke 
die das hereinfallende Licht filtern/
verdunkeln. Bei der grossen Glas-
front regulieren halbtransparente 
Sunscreens den Tageslichteinfall.

Stadt im Detail: Podien

Vier große Podien, verteilt auf das 
erste und zweite Stockwerk, 
zeigen die „Produkte“ die Stuttgart 
so besonders machen. Ein rundum 
verlaufendes Textband erläutert 
die Objekte. Je nach Verfügbarkeit 
können hier Objekte unter Glas-
kappen gezeigt werden, oder grafi-
sche Information. Letzere kann auf 
halbtransparenten Panelen auf dem 
Podium präsentiert werden, oder als 
Prints an der Innenseite der über den 
Podien hängenden grossen 

Ein farbiges grafisches Band läuft 
rund um den Ausstellungsraum auf 
der ersten und zweiten Etage. Hier 
sind die Porträts der Menschen zu 
sehen die hinter den Produkten 
stehen. Auf diese Weise ist der 
Besucher räumlich umgeben von 
Stuttgarter Persönlichkeiten. In den 
Sitznischen mit Touchscreens kann 
man in aller Ruhe vertiefende Infor-
mation aufrufen.

Stadt im Detail: Porträtgalerie und Sitznischen

4. Die Multimedia Show 
Um den Besuchern kollektiv die wich-
tigsten Kerninformation über Stuttgart 
zu vermitteln wird mehrmals stündlich 
eine Projektionsfläche heruntergelas-
sen für die „Show“. Die Projektions-
fläche befindet sich zwischen Modell 
und Fensterfront, so dass so wenig 
Tageslicht wie möglich einfällt. Die 
Lichtdecke wird extra abgedunkelt. 
Die vier grossen LED Flächen werden 
zu einem Teil der Show.
Die Besucher werden hier vertraut 

Stadt auf einen Blick

Elementen. Diese werden an der 
Außenseite deutlich beschriftet mit 
dem jeweiligen Themenbereich, so 
dass der Besucher sich räumlich gut 
orientieren kann.

StadtRaum
transparente Ausstellungsfläche 
„Neues aus Stuttgart“, die bei 
Vermietung dem Blick entzogen 
werden kann. 

Die Struktur der Hängelampen im 
StadtRaum ist mit Absicht unregel-
mäßig, so dass alle möglichen Tisch-
Aufstellungen und Nutzungen mög-
lich sind.

Die Partnerstädte Stuttgarts und 
andere Stuttgarter Museen werden 
repräsentiert in dem L-förmigen 
Bereich von der ständigen 
Ausstellung zum Lesebereich.

M 1 : 100
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Stadt im Detail: Podien
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erste und zweite Stockwerk, 
zeigen die „Produkte“ die Stuttgart 
so besonders machen. Ein rundum 
verlaufendes Textband erläutert 
die Objekte. Je nach Verfügbarkeit 
können hier Objekte unter Glas-
kappen gezeigt werden, oder grafi-
sche Information. Letzere kann auf 
halbtransparenten Panelen auf dem 
Podium präsentiert werden, oder als 
Prints an der Innenseite der über den 
Podien hängenden grossen 

Ein farbiges grafisches Band läuft 
rund um den Ausstellungsraum auf 
der ersten und zweiten Etage. Hier 
sind die Porträts der Menschen zu 
sehen die hinter den Produkten 
stehen. Auf diese Weise ist der 
Besucher räumlich umgeben von 
Stuttgarter Persönlichkeiten. In den 
Sitznischen mit Touchscreens kann 
man in aller Ruhe vertiefende Infor-
mation aufrufen.

Stadt im Detail: Porträtgalerie und Sitznischen

4. Die Multimedia Show 
Um den Besuchern kollektiv die wich-
tigsten Kerninformation über Stuttgart 
zu vermitteln wird mehrmals stündlich 
eine Projektionsfläche heruntergelas-
sen für die „Show“. Die Projektions-
fläche befindet sich zwischen Modell 
und Fensterfront, so dass so wenig 
Tageslicht wie möglich einfällt. Die 
Lichtdecke wird extra abgedunkelt. 
Die vier grossen LED Flächen werden 
zu einem Teil der Show.
Die Besucher werden hier vertraut 

Stadt auf einen Blick

Elementen. Diese werden an der 
Außenseite deutlich beschriftet mit 
dem jeweiligen Themenbereich, so 
dass der Besucher sich räumlich gut 
orientieren kann.

StadtRaum
transparente Ausstellungsfläche 
„Neues aus Stuttgart“, die bei 
Vermietung dem Blick entzogen 
werden kann. 

Die Struktur der Hängelampen im 
StadtRaum ist mit Absicht unregel-
mäßig, so dass alle möglichen Tisch-
Aufstellungen und Nutzungen mög-
lich sind.

Die Partnerstädte Stuttgarts und 
andere Stuttgarter Museen werden 
repräsentiert in dem L-förmigen 
Bereich von der ständigen 
Ausstellung zum Lesebereich.
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Grundtöne:
Evangelische Stadt

Liberalität

Sonderausstellung

Stadt auf einen Blick Stadt im Detail
Kunst & Kultur

Nationalsozialismus

Meilensteine

Stadt im Detail
Bildung & Soziales

SonderausstellungSonderausstellung

Der Sonderausstellungsbereich mit 
Klimaregelung wird ausgestattet 
mit multifunktioneller Ausstellungs-
beleuchtung: Basisbeleuchtung und 
Strahler.

2. Obergeschoss

Die Galerie im 2. Obergeschoss 
wird zur „Loge“ wenn unten die 
Show gezeigt wird. Die Projektions-
fläche und das LED-Band welches 
die Show untermalt sind von hier 
aus sehr gut zu sehen.

Theater
Von der zweiten Etage aus hat man 
einen fantastischen Überblick auf 
das Stadtmodell. Über Knöpfe in 
der Brüstung ist das Modell zu ak-
tivieren. Ein über dem Modell hän-
gender Beamer macht durch 
farbige (Teil-)Projektionen unter-
schiedliche Aspekte der Stadt sicht-
bar. Je nachdem welchen Knopf 
man benützt werden spezifische 
Themen „beleuchtet“, wie zum 
Beispiel Verkehrsadern der Stadt, 

Stadtmodell

Stadt im Detail 
Im 2. Obergeschoss wird die „Stadt 
im Detail“ fortgesetzt. Während 
sich unten die zwei Podien mit den 
Themen „Wirtschaft & Technik“ und 
„Architektur“ befinden, handeln die 
Podien oben von „Bildung & So-
ziales“ und „Kunst & Kultur“. 
Genau wie unten können die The-
men in den Touchscreens der Sitz-
nischen vertieft werden, und läuft 
über die Wände eine Porträtgalerie.

Die Meilensteine können in die 
Show integriert werden, sollten aber 
auch einen permanenten Platz in 
der ständigen Ausstellung bekom-
men. Auf dem 20 Meter langen 
Display auf der 2. Etage werden die 
Meilensteine als grafische Darstel-
lung verwoben mit den Phasen der 
Stadtgeschichte. Eventuelle Objekte 
können in den integrierten Vitrinen 
gezeigt werden, Filmfragmente in 
Einbau-Monitoren.

Meilensteine

der Anbau von Wein, oder die 
Position von Stadtteilen, Gebäuden 
und Bauvorhaben wie zum Beispiel 
Stuttgart 21.

An den Stirnseiten des Saals, links 
und rechts der großen Fensterfront, 
wird der Besucher mit den übrigen 
Themen vertraut gemacht, wie 
„Stuttgart zu Zeiten des Nationalso-
zialismus“ und den „Grundtönen“.

Sonderausstellung
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145 | Aardse Schoonheid, 

Hemelse Kunst – Kunst van 

de islam, De Nieuwe Kerk, 

Amsterdam, 1999

Earthly Beauty, Heavenly Art 

– the Art of Islam, De Nieuwe 

Kerk, Amsterdam, 1999

1999–2009

Het bureau
In beeld

The Office
In images
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146 | Aardse Schoonheid, 

Hemelse Kunst – Kunst van 

de islam, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1999.
Impressie van de tuin in 
het Noordtransept van De 
Nieuwe Kerk. Het centrale 
gedeelte was geïnspireerd 
op de tuin van Hotel La 
Mamounia in Marrakech 
(zie p. 366). Het kreeg 
vlammende recensies, 
zoals van The Times, dat 
de tentoonstelling een 
‘adembenemende show’ 
noemde. Door de open 
structuur tussen de vitrines 
ontstond een dialoog met 
de kerk. 
Earthly Beauty, Heavenly Art 

– the Art of Islam, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 1999.
Impression of the garden 
in the Nieuwe Kerk’s north 
transept. The central section 
was inspired by the garden 
at the La Mamounia Hotel 
in Marrakesh (see p. 366). 
It received rave reviews: The 

Times called the exhibition ‘a 
breath-taking show.’ The open 
structure between the display 
cases created a dialogue with 
the church.
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147 | Boven: tekeningen van 
dwarsdoorsneden. Monni-

kenwerk – Meesterwerk in 
de Antoniuszaal van Kasteel 
Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 
2000. Onder: de werkma-
quette.
Above: drawings of cross 
sections. Monnikenwerk – 

Meesterwerk in the Anthony 
Room, Kasteel Huis Bergh, 
‘s-Heerenberg, 2000. Below: 
the model.

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009

148 | Monnikenwerk – 

Meesterwerk in de Antonius-
zaal in Kasteel Huis Bergh, 
‘s-Heerenberg, 2000
Monnikenwerk –

Meesterwerk in the Anthony 
Room at Kasteel Huis Bergh, 
‘s-Heerenberg, 2000
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149 | Mexico, een godde-

lijke reis, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2002
Mexico, journey to the land 

of gods, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2002

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009
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150 | Oostwaarts!, semi-
permanente opstelling, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Met de klok mee vanaf 
boven links: plattegrond, 
2003; Textiel uit Indonesië, 
2003; Rondom India, 2008. 
Boeddhistisch altaar; Zuid-

oost-Azië (facelift van de 
afdeling uit 1994) met de 
achterkant van de introduc-
tiewand van Oostwaarts!, 
2003.
Eastward Bound!, semi-
permanent display, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Clockwise from upper left: 
floor plan, 2003; Textiles from 

Indonesia, 2003; Round and 

About India, 2008, Buddhist 
altar; Southeast Asia (facelift 
of the department from 1994) 
with the backside of the 
introduction wall of Eastward 

Bound!, 2003.

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009
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151 | Oostwaarts!, semi-
permanente opstelling, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2003. Artist impressions 
door Barbara Wojtkowska.
Eastward Bound!, semi-per-
manent display, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2003. 
Artist’s impressions by Barbara 
Wojtkowska.

152 | Boven: introductiewand 
Oostwaarts! 

Midden: Wereldtentoonstel-

lingen en Fysieke Antroplogie. 

Onder: Collectie Koloniaal 
Museum Haarlem en Georg 
Eberhard Rumphius.
Above: introduction wall of 
Eastward Bound! 

Middle: Wereld-

tentoonstellingen en Fysieke 

Antropologie. Below: collection 
Colonial Museum Haarlem and 
Georg Eberhard Rumphius.

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009
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153 | Pracht en Kraal, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

2008. Links en rechts: 

afdeling Mode.

Beauty and the Bead, 

KIT Tropenmuseum, 

Amsterdam, 2008. Left and 

right: Fashion section.

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009

2006

2006
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154 | Pracht en Kraal, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

2008. 

Boven links: zicht op de 

ovale projectie Carnaval 

in Rio.

Onder links: 3D-tekening 

van het zicht op de Lichthal.

Boven rechts: afdeling 

Mode. 

Onder rechts: Hollywood 

Pearls & Girls.

Beauty and the Bead, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

2008. 

Above left: view of the oval 

Carnaval in Rio projection.

Below left: 3D animation of 

the view of the Atrium.

Above right: Fashion.

Below right: Hollywood 

Pearls & Girls.

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009

2006

2006
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155 | Rozemond Advo-
caten, kamer van mr. Bert 
van der Zijpp, Herengracht, 
Amsterdam, 2004
Rozemond Advocaten, office 
of LLM Bert van der Zijpp, 
Herengracht, Amsterdam, 
2004
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156 | Rozemond Advoca-
ten, Vergaderkamer biblio-
theek, 2009
Rozemond Advocaten, 
meeting room library, 2009

In im
ages 1999-2009

In beeld 1999-2009
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2010-2021

Het bureau
Internationaal 
netwerk

The Office
International 
network

157 | Twee beelden van de 
godin Sachmet, Egyptische 

magie, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2010
Two statues of the goddess 
Sachmet, Egyptian magic, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2010
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The permanent exhibition Meet the Willets about 
Abraham and Louise Willet-Holthuysen, the 
residents and collectors at the landmark building 
on Herengracht was completed in 2010. This 
represented a fitting conclusion to the collabora-
tion with Museum Willet-Holthuysen and Amster-
dam Museum.

After a fourteen-year hiatus, collaboration with the 
Rijksmuseum van Oudheden (RMO; National 
Museum of Antiquities) resumed in 2010 with the 
arrival of Wim Weijland as director. He knew the 
office from his time as the head of Art and Culture 

In 2010 werd de vaste opstelling Ontmoet de 
Willets opgeleverd, over Abraham en Louise 
Willet-Holthuysen, de bewoners en verzamelaars 
van het monumentale pand op de Herengracht. Een 
passende afsluiting van de samenwerking met 
Museum Willet-Holthuysen en Amsterdam Museum.

at the broadcasting company AVRO, when, like 
Jowa, he worked for De Nieuwe Kerk and of the 
renovation of his house in Amsterdam in 2005.

In this second phase, the office designed temporary 
exhibitions such as Egyptian Magic (2010), Petra. 
A Wonder in the Desert (2013), Carthage (2014), 
Queens of the Nile (2016), and Gods of Egypt 
(2019). All these exhibitions drew more than 
100,000 visitors. In addition, ABJ was responsible 
for the design of the semi-permanent display Greeks 
in context in 2015.

Eveneens in 2010 werd de samenwerking met het 
Rijksmuseum van Oudheden na een onderbreking 
van veertien jaar weer opgepakt met de komst van 
Wim Weijland als directeur. Hij kende het bureau 
van toen hij als hoofd Kunst en Cultuur van de 
AVRO net als Jowa veel met De Nieuwe Kerk 
werkte en van de verbouwing van zijn huis in 
Amsterdam in 2005. 

The O
ffice 2010-2021

H
et Bureau 2010-2021

Jowa continues to 
reinvent himself and 
acquires numerous 
new commissions and 
joint partners, including 
major museums.
Paul Merz

Jowa blijft zichzelf 
opnieuw uitvinden en 
verwerft talrijke nieuwe 
opdrachten en samen-
werkingspartners, 
waaronder 
grote musea.
Paul Merz

Het bureau ontwierp in deze tweede fase van de 
samenwerking tijdelijke tentoonstellingen als Egypti-
sche Magie (2010), Petra. Wonder in de Woestijn 
(2013), Carthago (2014), Koninginnen aan de Nijl 
(2016) en Goden van Egypte (2018). Tentoonstellin-
gen die stuk voor stuk meer dan 100.000 bezoekers 
trokken. Daarnaast was ABJ verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de semi-permanente opstelling Grieken 
in context in 2015.

158 | Ontmoet de Willets, 
semi- permanente opstelling, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam, 2010. Rechts: in 
de vitrine is de opstelling van 
de objecten geïnspireerd op 
het schilderij in het midden. 
Links: de verzameling van 
Louise en Abraham Willet. 
In de vitrine het boek van 
aankopen, waarvan op de 
wand de uitvergroting van 
een pagina te zien is. Hier 
zijn drie schilderijen opge-

hangen. Rechts: één van de 
bankjes met touchscreens, 
waarop door de collectie 
kan worden gebladerd. 
Meet the Willets, semi-
permanent display, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam, 2010. Right: the 
arrangement of the objects in 
the display case was inspired 
by the painting in the middle. 
Left: Louise and Abraham 
Willet’s collection. In the 
display case is the purchase 

book, a page from which has 
been enlarged and which 
can be seen on the wall. 
Three paintings are hung here. 
Right: one of the benches 
with touchscreens, on which 
you can browse through the 
collection.
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In 2011 Lucie Snoeker engaged Jowa for the second 
time to design a renovation of her new flat, this time in 
Noorderdwarsstraat. Seven years later she returned 
with a third assignment, then in the Houthavens.

In 2011 vroeg Lucie Snoeker Jowa voor de tweede 
keer om een verbouwing van haar nieuwe apparte-
ment vorm te geven, nu in de Noorderdwarsstraat. 
Zeven jaar later keerde zij terug met een derde 
verbouwingsopdracht, dit keer in de Houthavens.

160 | Petra. Wonder in de 

woestijn, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2013. De 
eerste van vier blockbusters 
van het museum in korte tijd. 
Carthago (2014), Koningin-

nen van de Nijl (2016) en 
Goden van Egypte (2018) 
volgden. Tijdens de tentoon-
stelling was ook werk te zien 
van Gertie Bierenbroodspot, 
gemaakt tijdens een verblijf 
in Petra. De tentoonstelling, 
die was overgenomen van 
het Museum van Oudheden 
in Bazel, werd later een 
semipermanente opstelling in 
het Nationaal Museum van 
Jordanië in Amman.

Petra. Wonder in the Desert, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2013. The first of four 
blockbuster exhibitions by 
the museum in a short period. 
Carthage (2014), Queens of 

the Nile (2016) and Gods 

of Egypt (2018) followed. 
During the exhibition, work 
made by Dutch artist Gertie 
Bierenbroodspot during a 
stay at Petra was on view. The 
exhibition, taken over from the 
Basel Museum of Antiquities, 
was transferred to Amman to 
become a semi-permanent 
exposition at Jordan’s 
National Museum.

159 | Lucie Snoeker, 
Noorderdwarsstraat ‘End of the line!’

In 2010 Ruurd invited me to join him at the Imperial 
Furniture Collection in Vienna in preparation for the 
RMO exhibition Sisi and Wilhelm II – Emperors on 
Corfu (2011). We also visited the antique depart-
ment of the Kunsthistorisches Museum with a view to 
Ruurd’s new semi-permanent display on the Greeks at 
the RMO in 2015. After looking around the museum – 
and being very impressed – we shouted in German: 
‘End of the line! In other words: we were all done, it 
was time for a drink. This expression came to be much 
used by the two gentlemen.

‘Endstation!’
Ruurd nodigde me in 2010 uit om mee te gaan naar 
het Hofmobiliendepot in Wenen ter voorberei-
ding van de RMO-tentoonstelling Sisi en Wilhelm 
II – keizers op Corfu (2011). Wij bezochten ook de 
antieke afdeling van het Kunsthistorisches Museum 
met het oog op Ruurds nieuwe semipermanente 
opstelling over de Grieken in het RMO in 2015. 
Nadat wij – zeer onder de indruk – het museum 
hadden bekeken, riepen we in het Duits: ‘Endsta-
tion!’ Oftewel: nu alles klaar, hoogste tijd om een 
glas te gaan drinken. Het werd een gevleugelde 
uitdrukking van de twee heren.

161 | Sisi en Wilhelm II 

– Keizers op Corfu, Rijks-
museum van Oudheden, 
Leiden, 2011. Op de wand 
zijn reproducties aange-
bracht van aquarellen uit 
Huis Doorn, waar Wilhelm II 
van 1919 tot 1941 woonde. 
Deze verbeelden Sisi’s paleis 
op Corfu, het Achíleion, en 
dienden als decor voor de 
twee bronzen figuren.

Sisi and Wilhelm II – 

Emperors on Corfu, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2011. On the 
wall are reproductions of 
watercolors from Huis Doorn, 
where Wilhelm II lived from 
1919 to 1941. These depict 
Sisi’s palace on Corfu, the 
Achíleion, and served as 
a décor for the two 
bronze figures.

The O
ffice 2010-2021

H
et Bureau 2010-2021
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162 | Bruggenbouwer Ernst 

W. Veen, afscheidstentoon-
stelling van de directeur, 
De Nieuwe Kerk, Amster-
dam, 2011
Mediator Ernst W. Veen, 
farewell exhibition honouring 
the departing director, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2011

163 | Ingehuldigd! De 

Oranjes en De Nieuwe Kerk, 
De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2013. 

Ter gelegenheid van de 
inhuldiging van Koning 
Willem-Alexander. 

The Royal Investiture! The 

Family of Orange-Nassau 

and De Nieuwe Kerk, 
De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2013. 

To celebrate the investiture of 
King Willem-Alexander. 

ABJ designed a total of seventeen exhibitions in De 
Nieuwe Kerk and the Hermitage Amsterdam. In 
2011, the show Mediator Ernst W. Veen 1981-2011, 
marked the retirement of the director of both 
institutions Ernst Veen. 
In 2013, De Nieuwe Kerk was the venue for the 
exhibition Ingehuldigd! (Inaugurated!) on the 
occasion of the investiture of King Willem-Alexander, 
which had been in preparation since 2008, in 
anticipation of the eventual succession. The office 
provided a heraldic and majestic design in coopera-
tion with van Rosmalen & Schenk. To this end, it 
worked for a long time with guest curator Eelco 
Elzenga, Het Loo Palace, and the Royal Collections 
in other museums. 

The second jubilee book Architectenbureau Jowa 
2002-2012 was published on the occasion of the 
office’s 35th anniversary. Once again, Loan was the 
editor-in-chief and this time the designer as well. The 
presentation took place in the Hortus Botanicus in 
Amsterdam, with around 100 guests.

In De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam 
ontwierp ABJ in totaal zeventien tentoonstellingen. 
De directeur van beide instellingen, Ernst Veen, nam 
in 2011 afscheid met de door Jowa ontworpen 
tentoonstelling Ernst W. Veen. Bruggenbouwer 
1981–2011.
De Nieuwe Kerk was in 2013 het podium voor de 
tentoonstelling Ingehuldigd! ter gelegenheid van de 
inhuldiging van koning Willem-Alexander, die al 
vanaf 2008 was voorbereid, in afwachting ‘tot het 
Hare Majesteit behaagt’. Het bureau zorgde voor 
een heraldisch en majestueus ontwerp i.s.m van 
Rosmalen & Schenk. Hiervoor werkte het bureau 
lange tijd samen met gastconservator Eelco 
Elzenga, Paleis Het Loo en de Koninklijke Verzame-
lingen in andere musea.

Het tweede jubileumboek Architectenbureau Jowa 
2002–2012 werd uitgegeven ter gelegenheid van 
het 35-jarig jubileum. Loan was opnieuw eindre-
dacteur en deed nu ook de vormgeving. De 
presentatie vond plaats in de Hortus Botanicus in 
Amsterdam voor circa honderd gasten.

164 | De presentatie van het 
tweede boek in de Hortus 
Botanicus, Amsterdam, 2012. 
Boven, v.l.n.r.: Angrid Tilanus 
(rood), Ruud Ruhé (blauwe 
shirt), Reimar Schefold, 
Wendela Gevers Deynoot, 
Toine van der Vliet, Mónica 
Waalwijk de Carvalho, Wim 
Weijland met voor hem 
Mirjam Hoijtink, Nol Vonk, 
Wouter Fens. 
Onder: Gregor Langfeld, 
Reimar Schefold en Jowa.

The presentation of the 
second ABJ book at the 
Hortus Botanicus, Amsterdam, 
2012. Above, from left to 
right: Angrid Tilanus (red), 
Ruud Ruhé (blue shirt), Reimar 
Schefold, Wendela Gevers 
Deynoot, Toine van der 
Vliet, Mónica Waalwijk de 
Carvalho, Wim Weijland 
with Mirjam Hoijtink in front of 
him, Nol Vonk, Wouter Fens. 
Below: Gregor Langfeld, 
Reimar Schefold and Jowa.
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In 2012 the gatehouse of the Rogaar family in 
Loenen aan de Vecht – opposite the house for which 
the office had previously designed the lighting – was 
rebuilt and furnished. Jowa also designed the new 
studio next door, and in 2012 their new house in 
Uitdam.

In 2012 werd het poortgebouw van de familie 
Rogaar in Loenen aan de Vecht – tegenover het 
huis waarvoor eerder de verlichting was ontwor-
pen – verbouwd en ingericht. Bovendien ontwierp 
Jowa het nieuwe atelier dat ernaast kwam. 
Eveneens in 2012 ontwierp het bureau een nieuw 
huis in Uitdam.

165 | Het huis van de fami-
lie Rogaar in Uitdam. 
Links: vóór de nieuwbouw 
uit 2012. 
Rechts: na de verbouwing 
uit 2012. Het kleine dijkhuis 
en het nevengebouw zijn 
gesloopt. In plaats daarvan 
hebben wij een veel groter 
gebouw neergezet, waarbij 
op de begane grond de 
slaap- en kinderspeelkamers 
gesitueerd zijn en op de 
eerste verdieping een grote 
leefruimte onder het dak, met 
een prachtig uitzicht op het 
Markermeer (zie pp. 330-
331 en 334). 

The Rogaar family’s house at 
Uitdam. 
Left: before the new construc-
tion in 2012. 
Right: after the remodelling 
of 2012. The small dike house 
and the side building were 
demolished and replaced 
with a much larger building, 
in which the bedrooms and 
children’s playroom are 
located on the ground floor 
and a large living space 
under the roof on the 1st floor, 
with a beautiful view of the 
Markermeer (see pp. 330-
331 and 334). 

166 | Onder: het atelierhuis-
je van de familie Rogaar, 
Loenen aan de Vecht, 2012. 
Kitchenette met toegang tot 
de sanitaire ruimte.
Below: the Rogaar family’s 
little studio house, Loenen aan 
de Vecht, 2012. Kitchenette 
with access to the washroom.
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Architectenbureau Jowa  |  van Rosmalen & Schenk

167 | Carthago, Rijks-
museum van Oudheden, 
Leiden, 2014. De cirkelvor-
mige architectuur van de 
Carthaagse marinehaven 
was de inspiratiebron voor 
de vormgeving van de 
tentoonstelling. Door gebruik 
van blauwe wanden, vloer-
bedekking, licht plaatmate-
riaal, transparante panelen 
en uitgekiende verlichting 
ontstond een mediterrane 
sfeer. De multimediapresen-

tatie liet zien hoe de haven 
functioneerde en hoe men 
oorlog voerde. Grafische 
vormgeving: van Rosmalen 
& Schenk. Foto’s: Mike Bink. 
Multimediapresentatie: 
Studio Louter.

Carthage, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2014. 
The circular architecture of 
Carthage’s seaport inspired 
the design of the exhibition. 
The use of blue walls, floor 
coverings, light boards, 
transparent panels and 
sophisticated lighting created 
a Mediterranean feel. The 
multimedia presentation 
showed how the port 
operated, and how war was 
waged. Graphic design: 

van Rosmalen & Schenk. 
Photos: Mike Bink. Multimedia 
presentation: Studio Louter.

Katja Weitering had been curator of the Cobra 
Museum from 2004 and artistic director from 2010. 
Jowa and Katja made various exhibitions together in 
the Cobra Museum, however their first joint museum 
project was Cobra 1000 Days of Free Art in the 
Sakıp Sabancı Museum in Istanbul in 2012, working 
with director Nazan Ölçer and architect Umut 
Durmuş. This was followed a year later by a new 
project with the Sakıp Sabancı Museum (once more 
with Nazan Ölçer and Umut Durmuş), and Museum 
Schiedam as partner, with guestcurator Diana Wind. 
This was An Orientalist in Mardin: Marius Bauer in 
the Sakıp Sabancı branch in Mardin, Turkey. 

architect Umut Durmuş. Een jaar later volgde een 
nieuw project met het Sakıp Sabancı Museum 
(wederom met Nazan Ölçer en Umut Durmuş), 
waarbij Museum Schiedam partner was, met als 
gastconservator Diana Wind. Het betrof de 
tentoonstelling Een oriëntalist in Mardin: Marius 
Bauer in de Sakıp Sabancı-vestiging in Mardin, 
Turkije. 

Katja Weitering was vanaf 2010 artistiek directeur 
van het Cobra Museum, nadat zij daar al vanaf 
2004 als conservator had gewerkt. Jowa en Katja 
maakten samen diverse tentoonstellingen in het 
Cobra Museum, maar hun eerste gezamenlijke 
museale project was Cobra 1000 dagen vrije kunst 
in het Sakıp Sabancı Museum in Istanbul in 2012, 
waarbij zij werkten met directeur Nazan Ölçer en 

168 | Links: Jowa met 
directeur Nazan Ölcer van 
het Sakıp Sabancı Museum 
bij de opening van CoBrA 

1000 dagen vrije kunst in 
Istanbul, 2012. Zij kenden 
elkaar uit het bestuur van 
ICAMT. 
Left: Jowa with director 
Nazan Ölcer of the Sakıp 
Sabancı Museum at the 
opening of CoBrA 1000 

Days of Free Art in Istanbul, 
2012. They knew each other 
from the Board of ICAMT. 

169 | Rechts: Een oriëntalist 

in Mardin; Marius Bauer, 
Sakıp Sabancı Museum 
Mardin, 2013
Right: An orientalist in Mardin; 

Marius Bauer, Sakıp Sabancı 
Museum Mardin, 2013
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The office designed three exhibitions for the 
Mauritshuis in The Hague. The first one, The Frick 
Collection – Art Treasures from New York (2015) 
was a festive show. Jowa went to New York to 
sample the atmosphere and view the collection. The 
design was inspired by the three adjacent rooms: the 
‘Oval Room, the ‘West Gallery’ and the ‘Enamels 
Room’. In a small exhibition space, visitors could 
imagine they were at home with the Fricks. 

Hesje and Jowa travelled to New York to mark her 
25th anniversary with the office. 

For At Home in Holland: Vermeer and his Contem-
poraries from the British Royal Collection in 2016, a 
minimalist design was chosen: stylised arches and 
intimate niches. For the presentation, Jowa used a 
maquette that proved to be such a hit with the 
museum that it was used for other presentations as 
well. For The National Trust – Dutch Masters from 
British Country Houses later that year, 3D drawings 
were used again. In the design, the information was 
hidden in sunken boxes so that all attention was 
focussed on the paintings (see pp 170-171).

De vormgeving was geïnspireerd op de drie ruimtes 
van The Frick Collection: de ‘West Gallery’ en aan 
de twee uiteinden de ‘Oval Room’ en de ‘Enamels 
Room’. Op een klein oppervlakte waande de 
bezoeker zich bij de Fricks thuis. 
Hesje en Jowa reisden naar New York ter gelegen-
heid van haar 25-jarig jubileum bij het bureau. 

 

Voor het Mauritshuis ontwierp het bureau drie 
tentoonstellingen. The Frick Collection – Kunstschat-
ten uit New York (2015) was een feestelijke 
tentoonstelling. Jowa was naar New York gegaan 
om de sfeer te proeven en de collectie te bekijken. 

170 |The Frick Collection – 

Kunstschatten uit New York, 
Mauritshuis, Den Haag, 
2015. De collectie thuis in 
New York. 
The Frick Collection – Art 

Treasures from New York, 
Mauritshuis, The Hague, 2015. 
The collection at home in 
New York. 

171 |Onder: impressie 
van de tentoonstelling 
in het Mauritshuis. De 
tentoonstelling kwam tot 
stand in samenwerking met 
van Rosmalen & Schenk en 
Hans Wolff (verlichting). 
Below: impression of the 
exhibition at the Mauritshuis. 
The exhibition was created 
in collaboration with van 
Rosmalen & Schenk. and 
Hans Wolff (lighting).

Voor Hollanders in Huis – Vermeer en tijdgenoten 
uit de Britse Royal Collection in 2016, dat gereali-
seerd werd in samenwerking met van Rosmalen 
& Schenk, is gekozen voor een minimalistische 
vormgeving: gestileerde bogen en intieme nissen. 
Jowa gebruikte bij de presentatie een maquette, 
die zo aansloeg dat het museum haar later ook bij 
andere presentaties ging gebruiken. Bij The 
National Trust – Hollandse Meesters uit Britse 
landhuizen, in samenwerking met studiosap, 
werden later dat jaar weer 3D-tekeningen 
gebruikt. In het ontwerp is de informatie onderge-
bracht in verdiepte dozen om de aandacht op de 
schilderijen te vestigen (zie pp. 170-171).

172 |Impressie van Hollan-

ders in huis – Vermeer en 

tijdgenoten in het Mauritshuis, 
Den Haag, 2016. Verlichting 
in samenwerking met Hans 
Wolff. 

Impression of At Home in 

Holland – Vermeer and 

his Contemporaries at the 
Mauritshuis, The Hague, 2016. 
Lighting in collaboration with 
Hans Wolff.

173 | Maquette van Hol-

landers in huis – Vermeer 

en tijdgenoten uit de Britse 

Royal Collection, Maurits-
huis, Den Haag, 2016
Model of At Home in 

Holland – Vermeer and 

his Contemporaries from 

the British Royal Collection, 
Mauritshuis, The Hague, 
2016
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For the Cobra Museum itself, ABJ designed four 
major exhibitions between 2013 and 2016, in which, 
along with Katja Weitering, Els Drummen was an 
important link in the museum. Katja and Jowa 
travelled together to Istanbul, to Vienna for Hundert-
wasser, to Majorca for Miró, and to Miami and São 
Paulo for Oswaldo Vigas. Karel Appel – de Opera 
(Karel Appel – the Opera) in 2016 was their last 
Cobra exhibition. 

Voor het Cobra Museum ontwierp het bureau vier 
grote tentoonstellingen tussen 2013 en 2016, 
waarbij naast Katja Weitering ook Els Drummen 
een belangrijke schakel van het museum was. Katja 
en Jowa reisden samen naar Istanbul, voor 
Hundertwasser naar Wenen, naar Majorca voor 
Miró, en naar Miami en São Paulo voor Oswaldo 
Vigas. Karel Appel – de Opera uit 2016 was de 
laatste Cobra-tentoonstelling van beiden. 

174 | Karel Appel – de 

Opera, Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen, 
2016.
Karel Appel – de Opera, Co-
bra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, 2016. 
Kostuums uit Die Zauberflöte. 
Costumes from The Magic 

Flute.
Links 3D-presentatie door 
Guido Jelsma, hoofd van de 
Technische Dienst van het 
Cobra Museum. 
Left: 3D presentation by 
Guido Jelsma, head of the 
Technical Department of the 
Cobra Museum.

175 | Boven links: artistiek 
directeur Katja Weitering met 
de hoofdtooi van de ‘Königin 

der Nacht’ uit Die Zau-

berflöte tijdens de opbouw 
van Karel Appel – de Opera. 

Above left: artistic director 
Katja Weitering with the 
headdress of the ‘Queen of 
the Night’ from The Magic 

Flute during the fabrication 
phase of Karel Appel – de 

Opera. 

176 | Boven rechts: Jowa 
met Pierre Audi op de ope-
ning
Above right: Jowa with Pierre 
Audi at the opening

For the exhibition Oswaldo Vigas Antológica 1943-
2013 at the MAC-USP in São Paulo in 2016-17, Jowa 
and Katja went to Miami to view the collection. Ana 
Luisa Dias Leite from Rio de Janeiro, project manager 
and exhibition designer on behalf of Guggenheim 
New York for this show at the Cobra Museum, served 
as our project manager in São Paulo.
 

Voor de tentoonstelling Oswaldo Vigas Antológica 
1943–2013 in het MAC-USP in São Paulo in 2016–17 
reisde Jowa met Katja Weitering van het Cobra Muse-
um naar Miami om de collectie te bekijken. Ana Luisa 
Dias Leite uit Rio de Janeiro, projectleider en tentoon-
stellingsontwerper namens Guggenheim New York 
voor deze tentoonstelling in het Cobra Museum, trad 
voor ons op als projectleider in São Paulo. 

177 | Oswaldo Vigas. 

Antológica 1943–2013, 
MAC-USP, São Paulo, 2017. 
Het oeuvre van Oswaldo 
Vigas is van een fascine-
rende veelzijdigheid. Hij liet 
zich vaak inspireren door 
etnografische kunst van 
Latijns-Amerika en Afrika. 
Zijn huis stond daar vol mee. 
Het komt duidelijk terug in 
zijn schilderijen, muurschil-
deringen en beeldhouw-
werk. Links: Oswaldo Vigas 
in zijn woonkamer, in de 
jaren zeventig. Onder: in de 
tentoonstelling in São Paulo 
is de woonkamer van zijn 
huis gestileerd nagebouwd. 
Een grote foto toonde een 
wand van zijn woonkamer, 
daartegenaan zijn de ori-
ginele werken geplaatst. 
Oswaldo Vigas. Antológica 

1943–2013, MAC-USP, São 
Paulo, 2017. The diversity 
of Oswaldo Vigas’ oeuvre 
is truly fascinating. He was 
often inspired by ethnograph-
ic art from Latin America 
and Africa, which filled his 
house. This interest is clearly 
reflected in his paintings, 
murals and sculptures. Left: 
Oswaldo Vigas in his living 
room in the 1970s. Below: the 
living room of his house was 
reconstructed in a stylised 
manner for the exhibition of 
his work in São Paulo. There 
was a large photograph of a 
wall in his living room, in front 
of which the original works 
were placed. 

178 | Onder links: Dilia 
Hernandez, directeur Os-
waldo Vigas Foundation.
Below left: Dilia Hernandez, 
director Oswaldo Vigas 
Foundation.
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Following a number of large commissions for houses 
in the wider region, the Rogaar family engaged the 
office in 2019 to renovate their flat on Herengracht 
in the centre of Amsterdam. 

In 2020, ABJ was asked to design Miracles all around 
us in Museum Catharijneconvent in Utrecht, where 
Katja Weitering had become the head of presentation. 
This exhibition in cooperation with van Rosmalen & 
Schenk encompassed an introductory space and 
galleries covering four themes, with the universe as the 
‘finale.’ The themes and sub-themes were distinguished 
by giving the cabinets different colours.

The exhibition had to close two weeks after the 
opening due to the coronavirus pandemic. It could only 
reopen again just two weeks before it ended for a 
limited number of visitors.

Furthermore, work on the Hotel Genueser Schiff 
continues as well as on some private commissions.

Twee weken na de opening moest de tentoonstelling 
gesloten worden vanwege corona. Pas twee weken 
voor de sluitingsdatum kon Allemaal Wonderen 
weer open voor een beperkt aantal bezoekers.

Verder gaat het werk aan Hotel Genueser Schiff 
nog door en zijn er enkele privéopdrachten.

Na een aantal grote opdrachten voor huizen in de 
wijde omgeving verzocht de familie Rogaar in 2019 
het bureau om het appartement in het centrum van 
Amsterdam te verbouwen, op de Herengracht.

In 2020 kreeg het bureau Jowa de vraag om 
Allemaal wonderen te ontwerpen in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht, waar Katja Weitering 
inmiddels hoofd presentatie was geworden. Deze 
tentoonstelling, in samenwerking met van Rosmalen 
& Schenk, is na de introductieruimte verdeeld in 
vier thema’s, met het heelal als ‘uitleiding’. De 
thema’s en subthema’s zijn onderscheiden doordat 
de kabinetten verschillende kleuren kregen. 

179 | Allemaal wonderen, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, 2020. 
Onder: de afdeling Dood. 

Rechts: video van Marina 
Abramović’ The levitation of 

Saint Therese, 2009.

Miracles all around us, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, 2020. 
Below: Death section. 
Right: video of Marina 
Abramović The levitation of 

Saint Therese, 2009.
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180 | Rozemond Advoca-

ten, kantine, 2012

Rozemond Advocaten, 

canteen, 2012
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181 | Petra. Wonder in de 

woestijn Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2013 
Petra. Wonder in the Desert, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2013
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182 | Van de Guggenheim 

Collectie naar het Cobra 

Museum. Internationale 

Abstractie 1949-1960, 

Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, 
Amstelveen, 2014
From the Guggenheim 

Collection to the Cobra 

Museum. International 

Abstraction 1949-1960, 
Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, 
Amstelveen, 2014
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183 | Carthago, Rijks-
museum van Oudheden, 
Leiden, 2014 
Carthage, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2014

170
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184 | Miró & CoBrA, Cobra 
Museum, Amstelveen, 2015
Miró & CoBrA, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, 2015

In im
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185 | Miró & CoBrA, Cobra 
Museum, Amstelveen, 2015.
Boven: schets.
Midden: inspiratiefoto, het 
atelier van Miró op Mallor-
ca, 2015. 
Onder: tot voorbeeld diende 
de Tweede Internationale 

Tentoonstelling van Experi-

mentele Kunst, Cobra in het 
Palais des Beaux-Arts 
in Luik in 1951. Tentoonstel-
ling ontworpen door Aldo 
van Eyck. 
Miró & CoBrA, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, 2015.
Above: sketch.
Middle: inspirational photo, 
Miró’s studio on Majorca, 
2015, and the studio 
recreated for the exhibition 
at the Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen. 
Below: the 2ème exposition 

internationale d’Art 

expérimental, Cobra in the 
Palais des Beaux-Arts in Liège, 
1951 served as an example. 
Exhibition design by Aldo 
van Eyck. 

186 | Boven: het atelier na-
gebootst in de tentoonstelling 
in het Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen. 
Onder: een interieurimpres-
sie van de tentoonstelling 
in het Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen. 

Above: the studio recreated 
for the exhibition at the Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen.
Below: interior impression of 
the exhibition in the Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen.
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187 | Koninginnen van de 

Nijl. De vrouwen van Egyp-

tische farao’s, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 
2016 
Queens of the Nile. The 

wives of Egyptian Pharaohs, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2016
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Hotel Genueser Schiff, 
uitbreiding door Neu Archi-
tekten (Preetz) en inrichting 
door Architectenbureau 
Jowa, begonnen in 2008. 
De kleurenstalen voor de 
vier kleur- en materiaalcom-
binaties van de vier typen 
kamers. 
Hotel Genueser Schiff, ex-
tension by Neu Architekten 
(Preetz) and interior by Archi-
tectenbureau Jowa, begun 
in 2008. Colour samples of 
the four colour and material 
schemes for the four types of 
rooms. 

188 | Rechts: vier badka-
mers van het verbouwde 
hotel. Goed te zien is het 
gebruik van de verschillende 
kleuren uit het palet in ver-
schillende kamers.
Right: four bathrooms in the 
remodelled hotel. The use of 
various colours from the base 
palette in different rooms is 
clear to see.
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189 | Een rode en een gele 
kamer in het hotel. 
Rechts: deze kamer moest 
worden aangepast omdat 
de groene kleur niet werkte 
(de kamer werd zelden 
verhuurd). De pastel van 
Michael Ryan (rechtsonder) 
leverde de inspiratie voor de 
paarse kleur.
A red and a yellow room in 
the hotel. 
Right: this room had to be 
adapted because the green 
did not work out (the room 
was only rarely booked). 
The pastel by Michael Ryan 
(below right) served as 
inspiration for the purple.
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In im
ages 2010-2021
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190 | Links: een gele kamer 
met trap naar de estrade. 
Boven: de sauna.

Left: a yellow room with 
staircase to the mezzanine.
Above: the sauna.



M
useum

s
M

usea

191 | Batik, met was 

getekend, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2001
Batik, drawn in wax, 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2001
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This chapter provides insight into the types of projects 
we have done and our working methods. While our 
credo for museum projects has been modified 
somewhat over the years, it has remained largely 
unchanged:

‘An exhibition concept is developed in consultation 
with the organisers, curators, technical staff, spatial- 
and graphic designers, audiovisual- and other 
specialists. For us, form and content are inextricably 
interwoven. The structure of an exhibition is based on 
the nature of the themes and objects. The design will 
ensure that this structure is visible; its primary aim is to 
display the themes and objects to the best effect, 
whether the exhibition is object-oriented or tells a 
story. Naturally, the budget and space play a 
decisive role in developing the exhibition concept. 
We regard the search for solutions within the 
financial parameters and reusing exhibition materials 
and lighting fixtures as a challenge.’

Our exhibition designs were never repetitive; they 
were always original yet recognisable. Through 

Dit hoofdstuk biedt een inzicht in onze werkwijze en 
in de soorten projecten. Ons credo voor museale 
projecten is in de loop der jaren wel wat bijgesteld 
maar bleef in grote lijnen ongewijzigd:

‘Een tentoonstellingsconcept ontstaat in overleg 
tussen organisatoren, conservatoren, technische staf, 
ruimtelijke- en grafische vormgevers, audiovisuele- 
en andere specialisten. Inhoud en vorm zijn voor ons 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Een tentoon-
stelling wordt gestructureerd naar de aard van de 
thema’s en objecten. De vormgeving maakt die 
structuur zichtbaar en heeft als enig doel de thema’s 
en de objecten het best tot hun recht te laten komen, 
zowel bij objectgerichte als bij verhaalgerichte 
tentoonstellingen. Het budget en de ruimte zijn 
uiteraard bepalende factoren in de conceptontwik-
keling. Het zoeken naar oplossingen binnen 
financiële begrenzingen en het hergebruik van 
tentoonstellingsmaterialen en verlichtingsarmaturen 
ervaren wij als een uitdaging.’

De vormgeving van onze tentoonstellingen viel nooit 
in herhalingen, ze waren altijd origineel maar 
herkenbaar. Door gestileerde nabouw, kleuraccen-
ten, illustraties, grafische vormgeving, verlichting, en 

Musea
Inhoud
en vorm

Museums
Content 
and form

Van Ikat in katoen (KIT Tropenmuseum, Amsterdam, 
1982) tot Allemaal Wonderen (Museum Catha-
rijneconvent, Utrecht, 2020) hebben wij aan zo’n 
180 museale projecten gewerkt in het binnen- en 
buitenland. 

From Cotton ikats (KIT Tropenmuseum, Amsterdam, 
1982) to Miracles all around us (Museum Catharij-
neconvent, Utrecht, 2020) – Achitectenbureau Jowa 
has worked on some 180 museum projects in the 
Netherlands and abroad. 
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stylised reconstruction, colour accents, illustrations, 
graphic design, lighting and audiovisual media, we 
took the visitors into a fairy-tale world. This allowed 
them to absorb the content and the displays without 
undue effort and recount and share the essence of 
the exhibition at home. 

The illustrated section of this chapter contains a 
selection of our museum projects of various types 
and genres to give you an impression of our 
diversified oeuvre. All of the projects we carried out 
in the period 1979-2012 were illustrated in the two 
previous Architectenbureau Jowa jubilee books. The 
exhibitions we worked on between 2012 and 2020 
are illustrated at the end of this chapter.

The exhibition commissions took us to different 
countries, museums and collections and brought us 
into contact with collectors, directors, business 
leaders, sponsors, members of the Dutch Royal 
House, diplomatic services, mayors, civil servants, 
curators, project- and collection managers, restorers, 
colleagues and many others. Jowa’s personal 

network, membership of ICOM (International 
Council of Museums), ICAMT (International 
Committee for Architecture and Museum Technique; 
three years as secretary), and ICEE (International 
Committee for Exhibition Exchange), giving and 
attending lectures and visiting trade fairs and 
presentations have expanded his horizon and 
network. To keep his colleagues and museum staff 
up to date and share his experiences with them he 
would report on each trip, with illustrations. 

audiovisuele middelen namen wij de bezoekers mee 
in een sprookjeswereld. Zo konden ze de inhoud en 
de collectie zonder al te veel inspanning tot zich 
nemen en thuis de essentie van de tentoonstelling 
verder vertellen. 
In het geïllustreerde deel van dit hoofdstuk is een 
selectie museumprojecten opgenomen van uiteenlo-
pende types en genres om u een indruk te geven van 
ons oeuvre. In de vorige twee Architectenbureau 
Jowa-jubileumboeken staan alle projecten van 1979 
tot 2012 afgebeeld. Sommige van deze zijn in dit 
boek herhaald, latere tentoonstellingen zijn toege-
voegd. Aan het einde van dit hoofdstuk ziet u alle 
tentoonstellingen van 2012 tot 2020.

De tentoonstellingen brachten ons naar verschillende 
landen, musea en verzamelaars. Wij kwamen in 
contact met directeuren, zakelijk leiders, sponsoren, 
leden van het Koninklijk Huis, diplomatieke diensten, 
burgemeesters, ambtenaren, conservatoren, 
projectleiders, collectiebeheerders, restauratoren en 
collega’s. Jowa’s persoonlijke netwerk, zijn lidmaat-
schap van ICOM (International Council of Muse-
ums), ICAMT (International Committee for Architec-
ture and Museum Techniques) waarvan hij drie jaar 
secretaris was, en ICEE (International Committee for 

Exhibition Exchange), het bijwonen van congressen 
en het zelf geven van lezingen over museale 
presentaties, tentoonstellingen en technieken, nieuwe 
tendensen en wederzijdse beïnvloeding van museale 
en commerciële presentaties, en de bezoeken aan 
vakbeurzen en presentaties hebben zijn horizon en 
zijn netwerk verbreed. Van elke reis deed hij aan zijn 
medewerkers en collega’s verslag met afbeeldingen, 
zodat zij van zijn ervaringen konden profiteren.
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192 | ‘De oerknal’: Ikat in 

katoen, oude gebruiken 

– nieuwe ontwerpen, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

1982

‘The Big Bang’: Cotton 

ikats – old traditions, new 

designs, KIT Tropenmuseum, 

Amsterdam, 1982

Musea
Onder andere

Museums
Among others



193 | Indigo, natuurlijk 

blauw, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1985. Herge-
bruik van het casco van Vol-

ken in de Gouden driehoek. 
Dak blauw bespannen.
Indigo, natural blue, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam 
1985. Modular system reused 
from Peoples in the Golden 

Triangle. Roof covered in blue.
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194 | Jemen, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 1989. 
Samenwerking met Benno 
de Vries, decorontwerper en 
schilder.
Yemen, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1989. 
Collaboration with Benno 
de Vries, stage set designer 
and painter.

193

M
usea O

nder andere
M

useum
s Am

ongst others



195 | Adivasi, Het andere 

India, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1992. 
Samenwerking met Benno 
de Vries, decorontwerper en 
schilder. Adivasi, The other 

India, KIT Tropenmuseum, Am-
sterdam, 1992. Collaboration 
with Benno de Vries, stage set 
designer and painter.
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196 | Nederlandse 

archeologie. Prehistorie. 

Ontwikkeling van de mens, 
Rijksmuseum van Oud-
heden, Leiden, 1993. In 
samenwerking met Gracia 
Lebbink, grafisch ontwerper, 
en de schilders Rob Schots-
man en Lovis van Poeteren.
Archeology of the 

Netherlands. Prehistory. 

Development of man, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 1993. In collaboration 
with Gracia Lebbink, graphic 
designer, and the painters Rob 
Schotsman and Lovis
van Poeteren. 



197 | Rebel mijn hart, kun-

stenaars 1940–1945, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
1995, met hergebruik casco 
van Pompeii, Koninklijke 

Pracht in Goud en Zijde en 
Het Rijk der Scythen in De 
Nieuwe Kerk. Het casco 
werd later nog opnieuw 
gebruikt voor Politiek in prent 
en Geweven Documenten 
in het KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam.
Rebel mijn hart, kunstenaars 

1940–1945, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 1995, 
using the modular system from 
Pompeii, Royal Splendour 

in Gold and Silk. and The 

lands of the Scythians at De 
Nieuwe Kerk. The system was 
later reused for Politics in Print 
and Woven documents at KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam.
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198 | Hallo hierheen, 
Theaterinstituut Nederland, 
Amsterdam, 1997.
100 jaar geschiedenis van 
het Nederlands theater 
voor het grote publiek in de 
periode 1839-1939. Wij 
hebben de sfeer van destijds 
laten herleven. De bezoe-
kers kwamen binnen in een 
nagebouwd vaudeville the-
ater waar ze plaats konden 
nemen om naar een video 
te kijken onder het toneel 
hoe de coulissen werkten. 
Decorschilderingen: Rob 
Schotsman. Tentoonstellings-
inrichter: Els Hunia. Zie ook 
Bureau in beeld 1988-1998 
(pp 96-97).
This Way Please!, 
Theaterinstituut Nederland, 
Amsterdam. 1997.
100 years history of Dutch 
popular theater in the period 
1839-1939. We revived the 
atmosphere of that time. The 
visitors entered a vaudeville 
theater, could take a seat and 
watch the décor changes on 
a monitor situated under the 
stage. Décor paintings: Rob 
Schotsman. Exhibition installer: 
Els Hunia. See also: The 
Office in images 1988-1998 
(pp.96-97).
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199 | Zeetafel, afdeling 
Mens en Milieu, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1997
Sea table, section Man 
and the Environment, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1997 

M
usea O

nder andere
M

useum
s Am

ongst others



204

200 | Internationale succes-
sen op niveau 2, Ajax Mu-
seum, Amsterdam, 1997
International Success, on
level 2, Ajax Museum, 
Amsterdam, 1997 



201 | Amsterdams Historisch 
Museum, herinrichting van 
alle semipermanente opstel-
lingen in het museum, 1998
Amsterdams Historisch 
Museum, redesign of all semi-
permanent displays at the 
museum, 1998
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202 | Oceanië, semiperma-
nente opstelling, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 2003. 
Dit was de start van het 
project Oostwaarts!, waarin 
de opstellingen Oceanië, 
Kolonialisme, Zuidoost-Azië, 
Textiel uit Indonesië en uit 
Zuid-Azië door het bureau 
werden vormgegeven.
Oceania, semi-
permanent exposition, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2003. This marked the start of 
the Eastward Bound! Project, 
in which ABJ designed the 
displays Oceania, Dutch 

Colonialism, Southeast Asia, 
Textiles from Indonesia and 
South Asia.
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203 | Boeken om naar te 

kijken, Museum Willet-Holt-
huysen, Amsterdam, 2004
Books to Look at, Museum 
Willet-Holthuysen, 
Amsterdam, 2004
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204 | Warwick Freeman, 
KIT Tropenmuseum, Amster-
dam in samenwerking met 
Stedelijk Museum Amster-
dam, 2004
Warwick Freeman, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
in collaboration with Stedelijk 
Museum Amsterdam, 2004



205 | Indonesia: de ontdek-

king van het verleden, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2005. Impressie van de 
entree. 
Indonesia: The Discovery of 

the Past, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2005. Impression 
of the entrance.
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206 | Indonesia: de ontdek-

king van het verleden, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2005. Door de tafelvitrines 
zwevend te ontwerpen kon-
den rolstoelgebruikers onder 
de vitrines doorrijden om 
alles goed te kunnen zien. 
Jowa’s ontwerpen kenmerk-
ten zich bovendien mede 
door het veelvuldige gebruik 
van bankjes. De objecten in 
de vitrines mochten slechts 
beperkt worden verlicht. In 
plaats daarvan verlichtte 
Jowa de vloer en de directe 
omgeving van de vitrines 
om de tentoonstelling licht te 
laten lijken. 
Indonesia: The Discovery 

of the Past, De Nieuwe 
Kerk, Amsterdam, 2005. 
By designing floating table 
display cases, wheelchair 
users could have a good 
overview of their content. 
Furthermore, Jowa’s designs 
were distinctive for their use of 
many benches. The objects in 
the display cases could only 
be lit to a certain degree, 
so Jowa lit the floor and the 
areas immediately adjacent 
to the display cases to give an 
impression of light. 
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207 | Pracht en Kraal, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

2008. Zicht op de Lichthal.

Beauty and the Bead, KIT 

Tropenmuseum, Amsterdam, 

2008. View of the Light Hall. 
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208 | Beeldschoon, Rijksmu-
seum van Oudheden, Leiden, 
2008. Een impressie van de 
tentoonstelling.
Models of Beauty, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2008. An impression 
of the exhibition.
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ongst others209 | Muziekwereld, semi-
permanente opstelling, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2010. Vanaf het centrale 
bankje kon je door de vi-
trines heen op film zien en 
horen hoe de geëxposeerde 
instrumenten werden be-
speeld. 
World of Music, semi-
permanent display, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2010. From the central bench 
you could see a film through 
the display cases and hear 
how the exhibited instruments 
were played.
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210 | Glans en Glorie. Kunst 

van de Russisch-orthodoxe 

kerk, Hermitage, Amsterdam, 
2011. Een impressie van de 
tentoonstelling in de Grote 
Zaal.
Splendour and Glory. Art of 

the Russian-Orthodox Church, 
Hermitage, Amsterdam, 2011. 
An impression of the exhibition 
in the Main Hall.
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211 | Oswaldo Vigas. An-

tológica 1943–2013, MAC-
USP, São Paulo, 2017
Oswaldo Vigas. Antológica 

1943–2013, MAC-USP, São 
Paulo, 2017
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212 | Hollanders in huis – 

Vermeer en tijdgenoten uit de 

Britse Royal Collection, Mau-
ritshuis, Den Haag, 2016-2017.
Verlichting in samenwerking 
met Hans Wolff. 
At Home in Holland – Vermeer 

and his Contemporaries from 

the British Royal Collection, 
Mauritshuis, The Hague, 2016-
2017. Lighting in collaboration 
with Hans Wolff.
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The description of the work process in realising an 
exhibition is not so much meant for museum special-
ists as it is for interested outsiders. They often ask how 
things work in practice.

A specific commission was chosen to elucidate our 
process and serve as a guideline, namely the 
permanent installation The Greeks – ‘Greece 
Absorbs’ on the second floor in the Rijksmuseum van 
Oudheden (RMO; National Museum of Antiquities) 
in Leiden (2015).

De beschrijving van het werkproces bij de totstand-
koming van tentoonstellingen is niet zozeer 
bedoeld voor museumspecialisten, maar vooral 
voor geïnteresseerde buitenstaanders. Zij vragen 
vaak hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

Om duidelijk te maken hoe een tentoonstelling tot 
stand komt vanaf het geven van de opdracht tot 
de daadwerkelijke opening hebben wij als 
voorbeeld een uitgevoerde opdracht gekozen 
namelijk de bouw van de semipermanente 
opstelling Grieken – ‘Griekenland absorbeert’ – 
op de tweede verdieping in het Rijksmuseum van 
Oudheden (2015).

Musea
Het werkproces

Museums
The work process

213 | Momentopname 
genomen tijdens de inrich-
ting van de semipermanente 
opstelling Grieken in context, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2015.

Snapshot taken as the 
semi-permanent display 
Greeks in context was being 
set up, Rijksmuseum van Oud-
heden, Leiden, 2015.
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technical service and designers – one person is 
ultimately responsible for the content, namely the 
curator. In the background, there must be a business 
leader who manages finances and planning. 

The office liked working with the graphic designers 
van Rosmalen & Schenk. For The Greeks, we 
participated in the pitch together. The spatial and 
graphic designers are in charge of the layout design 
and the technical coordination of the implementa-
tion. The spatial designer is ultimately responsible for 
the design and presentation. He directs the graphic 
designer and the lighting expert and serves as their 
contact person.

Preparatory work
Since one of the working principles of ABJ is that the 
design is based on the content, we first acquaint 
ourselves with the works of art in question and the 
underlying thematic connection. We read up on the 
subject and undertake orientation excursions to 
museums, alone or with other team members.

achtergrond moet er nog een zakelijk leider zijn 
die de financiën en planning beheert. 

Het bureau werkte graag met de grafische 
vormgevers van Rosmalen & Schenk. Voor Grieken 
hadden wij met hen gezamenlijk aan de pitch 
deelgenomen. De ruimtelijk- en grafisch vormge-
vers zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
opstelling en de technische coördinatie van de 
uitvoering. De ruimtelijk vormgever is eindverant-
woordelijk voor de vormgeving en de presentatie. 
Hij stuurt de grafisch ontwerper en de verlichtings-
expert aan en is hun aanspreekpunt. 

Voorbereidend werk
Omdat in de werkprincipes van ABJ het ontwerp 
uitgaat van de inhoud, leren wij eerst de collectie 
en de thematische inhoud kennen. Er wordt 
ingelezen en er zijn inspiratiereizen naar andere 
musea, soms met, soms zonder leden van het team.

‘0-Fase’
Verkennende fase
De opdracht wordt geformuleerd door het 
museum: de doelgroepen, de randvoorwaarden, 
zoals financiën, planning en veiligheidseisen. 

Hierna volgt de kennismaking met het team. We 
noemen hier directeur Wim Weijland die de grote 
lijnen aangeeft, conservator Ruurd Halbertsma die 
inhoudelijk verantwoordelijk is en projectleider Jill 
van der Sterren die de presentatie en uitvoering 
coördineert. 

De conservator vertelt over de inhoud en de 
collectie, de anderen in het team vertellen over 
zaken die al parallel met de voorbereidingen 
lopen en waarmee we rekening dienen te houden: 
educatie, marketing, techniek, collectie en 
bruikleengevers.

Het is wenselijk dat er tijdens het werkproces naast 
de projectleider, dus degene die verantwoordelijk 
is voor de coördinatie tussen de conservator(en), 
bruikleengevers, collectiebeheer, technische dienst 
en de vormgevers, één persoon eindverantwoor-
delijk is voor de inhoud: de conservator. Op de 

‘0 Phase’
Exploratory phase
The commission is formulated by the museum: the 
target groups, the preconditions, such as finances, 
planning and security requirements. 

This is followed by an introduction to the team. In this 
case it included the RMO’s director Wim Weijland, 
who outlined the project in broad terms, curator Ruurd 
Halbertsma, responsible for the content, and project 
manager Jill van der Sterren, who coordinated the 
presentation and implementation. 

The curator discusses the content and the collection, 
the other team members address matters running 
parallel with the preparations that need to be taken 
into account: education, marketing, technology, the 
collection and lenders.

It is desirable that during the work process, in 
addition to the project leader – i.e. the person 
responsible for the coordination between the 
curator(s), lenders, the collection management, 

Inspiratie
De meeste bezoch-
te musea hadden 
de voorwerpen zo 
geëxposeerd dat de 
thematische clustering 
vrijwel niet opviel.

Inspiration
In most of the mu-
seums that were visi-
ted the display of the 
objects seemed to 
hide the thematic 
clustering. 

Voor Grieken bezocht Jowa: 
Kunsthistorisches Museum 
Wien, Antikenmuseum 
Basel, LWL-Museum für 
Archeologie Herne, Musée 
du Louvre Parijs, British 
Museum Londen, Museo 
Arqueológico Nacional 
Madrid, Museum für Kunst 
und Gewerbe Hamburg, 
Museo del Duomo Milaan, 
Metropolitan Museum of 
Art en Brooklyn Museum 
New York, Getty Center Los 
Angeles. En hij bestudeerde 
de websites van onder 
andere het Acropolis 
Museum en het Museum 
of Cycladic Art, beide in 
Athene.

For Greeks in context Jowa 
visited: Kunsthistorisches 
Museum Wien, Vienna; 
Antikenmuseum, Basel; LWL-
Museum für Archäologie, 
Herne; Musée du Louvre, 
Paris; British Museum, London; 
Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid; Museum 
für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg; Museo del 
Duomo, Milan; The 
Metropolitan Museum of Art 
and the Brooklyn Museum, 
New York; Getty Center, Los 
Angeles. And he studied the 
websites of, among others, the 
Acropolis Museum and the 
Museum of Cycladic Art, both 
in Athens.

M
useum

s The w
orking proces

M
usea H

et W
erkproces



234 235

Inleesboeken 
Karl Schefolds Frühgriechische Sagenbilder inspireer-
de ons om de rijke vazencollectie van het RMO zo op 
te stellen dat ze het verhaal van de Griekse cultuur, 
goden, helden, dagelijks leven, expansie en inspi-
raties voor de bezoekers toegankelijk zouden maken.

Reading material
Karl Schefold’s Frühgriechische Sagenbilder inspired 
us to arrange the RMO’s rich collection of vases in 
such a way that it would make the story of Greek cul-
ture, gods, heroes, daily life, expansion and influence 
accessible to visitors.

Concept phase
Determined during this phase are the content 
clustering and the artefacts, the educational aspects, 
the human scale, routing, crowd control, the places to 
rest and the necessary space for tours and groups. 

The museum makes schematic overviews of the content 
points of departure for the spatial designer with clear, 
hierarchically measured, main and sub-themes for the 
visitor. The story is slowly disclosed and made visible, 
turning into a world that can be understood. The ‘core 
objects’ are given a central place in the narratives. 
Above is an illustration of the substantive clustering of 
the topics with the ‘core objects’. Foremost, the content 
of the storyline and the ‘core objects’ determine the 
routing and the design of the exhibition.

Conceptfase
Hierin worden bepaald: de clustering van inhoud en 
collectie, de educatieve aspecten, de menselijke 
maat, de routing, crowd control, de rustmomenten en 
de benodigde ruimte voor rondleidingen en groepen. 

Het museum maakt voor de ruimtelijk ontwerper 
schematische overzichten van de inhoudelijke 
uitgangspunten met overzichtelijke, hiërarchisch 
voor de bezoeker gedoseerde hoofd- en sub-
thema’s. Het verhaal wordt langzaam zichtbaar en 
tot een invoelbare wereld gemaakt. De ‘beelddra-
gers’ of ‘kernobjecten’ krijgen een centrale plaats in 
de opstelling. In de eerste plaats bepalen de 
inhoudelijke verhaallijn en de collectie de routing en 
de vormgeving van de tentoonstelling.
Hieronder de inhoudelijke clustering van de 
onderwerpen met de ‘kernobjecten’.

214 | Kernobjecten
Core objects

De ontwerpfase 
Vlekkenplan
Deze fase begint met het maken van een ‘vlekken-
plan’ waarin de bovengenoemde uitgangspunten 
gevisualiseerd worden. Hier worden de grote lijnen 
van het ontwerp al zichtbaar met de clusters en 
kernobjecten.

The design phase 
Floor plan
This phase begins with the creation of a floor plan 
in which the basic principles mentioned above 
are visualised. Here the main outlines of the design 
become already visible with the clusters and 
core objects.

Preliminary design
After the presentation – any adjustments to the 
design – and approval of the floor plan, the 
preliminary design will be made. In this phase, we 
zoom in on details. The exhibits are distributed as 
accurately as possible per section, the gallery texts 
and signing are included in the spatial design. 
Attention is paid to ensuring there is sufficient space 
for groups – for smooth crowd flow and carrying out 
educational programmes. Places to sit are provided 
and sight lines of the displays and texts are deter-
mined for children and people with disabilities.

Exhibitions are designed as interiors, with balanced 
proportions and glimpses.

In addition to the content and technical staff, 
contractors and suppliers are involved in the design 
in order to assess how conservation requirements, 
materials and technical aspects will affect the 
execution and how this can be realised within the 
budget. Agreements made in this phase will benefit 
the process later on. 

Voorlopig ontwerp
Na de presentatie, eventuele aanpassing en 
goedkeuring van het vlekkenplan komt het 
voorlopig ontwerp. In deze fase wordt ingezoomd 
op details. De collectie wordt zo nauwkeurig 
mogelijk verdeeld per onderdeel, het grafische 
werk wordt in het ruimtelijke ontwerp opgenomen. 
Daarbij moeten we opletten dat er voldoende 
ruimte is voor groepen, om door te kunnen lopen 
en om de educatieve programma’s uit te voeren, er 
komen zitgelegenheden en er is aandacht voor de 
ooghoogte voor kinderen en mensen met beper-
kingen.

Tentoonstellingen worden als interieurs ontworpen, 
met uitgebalanceerde proporties en doorkijkjes.

Naast de inhoudelijke en technische medewerkers 
worden uitvoerders en leveranciers bij het ontwerp 
betrokken om te toetsen hoe conserveringseisen, 
materialen en technische aspecten de uitvoering 
zullen beïnvloeden en hoe we die binnen de 
gestelde financiële grenzen kunnen inpassen. Zulke 
afspraken komen het proces later ten goede. 

215 | Eerste schets
Preliminary sketch

216 | schematisch vlekkenplan
Schematic floor plan
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Following this, the preliminary design is presented. 
Everyone in the team is invited to comment. The 
design is tweaked where necessary, and provisional 
estimates are requested and submitted for approval. 
Only after the formal approval is received can the 
final design begin. 

Hierna wordt het voorlopig ontwerp gepresen-
teerd. Iedereen in het team krijgt het verzoek om 
commentaar te leveren. Het ontwerp wordt waar 
nodig aangepast, de voorlopige offertes worden 
aangevraagd en ter goedkeuring voorgelegd. Pas 
na een formeel akkoord kan het definitieve 
ontwerp beginnen.

217 | Ruimtelijk vlekkenplan 
met inhoud en kernobjecten

Spatial floor plan with the 
content and core objects

218 | Voorlopig ontwerp, 
plattegrond

Preliminary design, 
floor plan

219 | Voorlopig ontwerp, 
3D-plattegrond

Preliminary design, 
3D floor plan

221 | Voorlopig ontwerp, 
Cinema 4D

Preliminary design, 
Cinema 4D

220 | Voorlopig ontwerp, 
Cinema 4D

Preliminary design, 
Cinema 4D

Final design
At this point everything is worked out in detail. 
Nothing is left to chance, including the total 
integration of the labels and wall texts, the audiovis-
uals, the exhibit supports and the lighting. Colours 
and materials are now definitively geared to the 
works of art and the content, and final estimates are 
requested from all parties.

Mock-up
Next, we make a test mock-up, 1:1 with showcases, 
lighting and blow-ups, to ascertain whether the 
design works. After checking the legibility of the texts, 
the designs and the budgets are adjusted accord-
ingly, the estimates are approved and the orders for 
execution issued to a group of contractors.

Definitief ontwerp
Nu wordt alles tot in de puntjes uitgewerkt. We 
laten niets aan het toeval over en dat geldt ook 
voor de totale integratie van het grafische werk, de 
audiovisuals, de steunen en de verlichting. Kleuren 
en materialen worden nu definitief afgestemd op 
de collectie en de inhoud, er worden bij alle 
partijen definitieve offertes aangevraagd.

Proefopstelling
Vervolgens maken we een proefopstelling, 1:1 met 
vitrines, verlichting en blow-ups, om te zien of het 
ontwerp werkt. Nadat ook de leesbaarheid van de 
teksten is getoetst worden de ontwerpen en 
begrotingen waar nodig bijgesteld, de offertes 
geaccordeerd en de opdrachten tot uitvoering 
verstrekt aan een groep van aannemers. 

222 | Definitief ontwerp, 
plattegrond en doorsnede

Final design, Cinema 3D 
and cross sections

223 | Proefopstelling en de 
leesbaarheid van de teksten 
beoordeeld.

Mock-up installation and 
valuating the legibility of 
the texts.
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Implementation phase
Division of tasks
During the execution and the construction of the 
exhibition, everyone is responsible for their own 
component without knowing the end result. This is done 
to maintain a state of calmness. Only the project 
leader, the spatial and graphic designers and the main 
contractor are privy to the end product. The manage-
ment, the curator, the PR department and the educa-
tional department are informed about the final result of 
the exhibition, albeit without too many technical details.
Unlike the technical staff, restorers and security. 
During this process it is crucial that the atmosphere 
remains harmonious and that everyone gives it their all. 
During the construction, Jowa is strict and critical but 
also supportive and complimentary. He sees his role 
as that of a director.

Paul Ariese said to Jowa: ‘I watched you interact with 
just as much pleasure with the carpenter standing in 
that workshop, as with the installerscrawling in the 
display case, but also with the ladies-in-waiting and 
the queen during the opening. For you it was all one 
world, whereas seen from the outside they were such 
extremes.’
 
Jowa replied: ‘I enjoyed it! It was simply wonderful to 
be able to experience all this and to be a liaison.’ 
Paul added: What I learned was the craft, the interest 
in materialization and on the other hand the fascinati-
on with content.’

Paul Ariese zei tegen Jowa:  ‘Ik zag jou met even veel 
plezier schakelen met de timmerman, staand in die 
werkplaats, als met inrichters, kruipend in de vitrine, 
maar ook met de hofdames en de koningin tijdens 
de opening. Voor jou was het allemaal één wereld, 
terwijl dit van buitenaf bekeken zulke uitersten zijn.’ 

Jowa antwoordde: ‘Ik genoot ervan! Het was zo 
fantastisch om dit allemaal mee te mogen maken 
en om een schakel te zijn.’ Paul voegde nog toe: 
‘Wat ik heb meegekregen: het ambachtelijke, de 
interesse voor materialisatie en aan de andere kant 
de belangstelling voor de inhoud.’

Uitvoeringsfase
Taakverdeling
Tijdens de uitvoering en de opbouw is iedereen 
verantwoordelijk voor zijn eigen onderdeel, zonder 
het eindresultaat te kennen. Dit geeft rust in de tent. 
Alleen de projectleider, de ruimtelijke en grafisch 
ontwerpers en de hoofduitvoerder kennen het 
eindproduct. De directie, de conservator, de 
pr-afdeling en de educatieve dienst worden 
geïnformeerd over het eindresultaat van de 
tentoonstelling, maar zonder te veel technische 
details. In tegenstelling tot de technische dienst, de 
afdeling restauratie en de beveiliging.
Tijdens dit proces is het van groot belang dat de 
sfeer goed blijft en dat iedereen er het beste van 
maakt. Jowa was tijdens de uitvoering altijd streng 
en kritisch maar ook complimenteus. Hij zag zijn rol 
als die van regisseur.

224 | Opbouw door de 
interieurbouwer
Construction by the interior 
builder

Text and lighting
Under the supervision of the graphic designer, the 
large blow-up images and the texts are mounted 
and affixed to the walls before the individual 
showcases, pedestals and supports are installed. 
The artworks and the content requieres high 
demands on the lighting. The ‘blow-up’ walls need 
general lighting while the objects in and outside the 
showcases need direct lighting. In this case, by 
using figured roof glazing on the first floor, the light 
is scattered. On the second floor, we use mini LED 
spotlights in the showcases.

Installation
In the past, exhibition installers made their own 
design sketches. Since the introduction of CAD, the 
exhibits are grouped by the designers to scale in the 
rendering. After these have been approved by the 
curators and the collection department, the objects 
are installed by the museum’s restorers.

Tekst en licht
De grote ‘blow-up’-afbeeldingen en de teksten 
worden vóór de plaatsing van de losse vitrines, 
sokkels en inrichtingsaccessoires op de wanden 
gemonteerd en geplakt, onder supervisie van de 
grafisch ontwerper. 

De collectie en de inhoud stellen hoge eisen aan 
het licht. De ‘blow-up’- wanden vragen om een 
egale– de objecten in en buiten de vitrines om een 
directe verlichting. Door toepassing van gefigu-
reerde glazen daken op de eerste verdieping 
wordt het licht verstrooid. Op de tweede verdie-
ping gebruiken we LED-spotjes.

Inrichting
Vroeger maakten tentoonstelling inrichters hun 
eigen inrichtingsschetsen. Sinds de introductie van 
CAD worden de collectiestukken door de ontwer-
pers op schaal in de tekeningen gemonteerd. 
Nadat deze goedgekeurd zijn door de conserva-
toren en collectiebeheerders worden de inrichtings-
accessoires besteld en de objecten door de 
restauratoren van het museum geïnstalleerd. 

225| Vitrine ingericht 
volgens inrichtings-
tekening.

Display case installed 
according to the layout 
drawing.

226| Indeling collectie 
Zuidoost-Azië, KIT 
Tropenmuseum, Am-
sterdam. Handschets 
tentoonstellingsinrichter 
Els Hunia.

Layout of the Southeast 

Asia exhibits, KIT Tropen-
museum, Amsterdam. 
Hand-drawn rendering 
by exhibition installer 
Els Hunia.
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Delivery phase
Completion in two steps
First there is a preliminary delivery, so that we can 
make any final corrections. Then comes the delivery 
itself. Everything, the entire installation, is approved, 
the maintenance schedule is finalised and the 
contracts signed.

Before the opening
At the RMO The Greeks installation, Jowa proudly 
walked through the exhibition with museum directors 
and friends to explain the concept and its construc-
tion to them.

The opening and thereafter
Of course, everyone is working towards the climax 
– the opening. And then, the day finally arrives. 
Speeches, applause, toasts, VIPs, buzz, a party! 
Hoping for satisfied visitors and good reviews. 

After the opening, it is worthwhile going back to 
observe how the public reacts on the exhibition. Is it 
quiet? Do visitors take the time to immerse themselves 

Opleveringsfase
Oplevering in twee stappen
Er is eerst een vooroplevering, zodat we nog de 
kans hebben om de laatste correcties uit te voeren. 
Dan komt de oplevering zelf. Alles, de hele 
opstelling wordt goedgekeurd, de onderhoudster-
mijnen worden definitief vastgesteld en daar 
worden contracten voor getekend.

Voor de opening
Graag liep Jowa trots samen met collega’s, 
conservator, projectleider en uitvoerders door de 
tentoonstelling met museumdirecteuren en vrienden 
om ze het concept en de opbouw ervan uit te 
leggen.

De opening en daarna
Iedereen werkt natuurlijk naar het hoogtepunt toe 
– de opening. Daar staat de tentoonstelling dan. 
Speeches, applaus, toosten, vips, geroezemoes, 
feest! Hopen op tevreden bezoekers en mooie 
recensies. 

Na de opening is het goed om terug te gaan en te 
observeren hoe het publiek op de tentoonstelling 
reageert. Is het stil? Nemen de bezoekers de tijd 

227 | Proefdraaien van de audiovisuele presentatie
Test run of the audiovisual presentation

in the content and the exhibits? Is it also interesting 
for children? Does one go from one surprise to 
another?

It is highly enjoyable to guide interested parties, 
students or staff members from other museums 
through the exhibition, telling them about the 
backgrounds and the highlights in 25 to 30 minutes. 
The audience’s reactions are instructive for designing 
subsequent exhibitions.

Helbertijn Krudop, educatie 
Marieke Peters en Timo 
Epping, financieel directeur 
Wouter de Groot, technische 
dienst John van der Steen, 
beveiliging René van Es, 
hoofd publieksdienst Rita van 
Oosterhoud
Vormgeving: Architecten-
bureau Jowa
Grafische vormgeving 
van Rosmalen & Schenk
Audiovisuals: Studio Louter 
AV-Productie
Uitvoerders: interieurbouw 
Vechtmetaal, vitrines 
Glasbouw Hahn, belettering 
Riwi Collotype en 
Technodesk Edwin Teunissen
Uitvoering blow-ups: Edzone 
B.V., Studio Rood
Fotografie: RMO en Rico 
del Viva
Concept algemene en 
vitrineverlichting: Jowa 
Lichtadviseur: Joost de Beij
Restauratoren: Marianne 
Inkelaar en Artefact 
Montage, Mark de Graaf

om zich te verdiepen in de inhoud en de collectie? 
Blijkt het ook voor kinderen interessant? Valt men 
van de ene verbazing in de andere?
Het is heel plezierig geïnteresseerden, studenten of 
medewerkers van andere musea door de tentoon-
stelling rond te leiden en te vertellen over de 
achtergronden en de highlights in 25 à 30 minuten. 
De reacties van de toehoorders zijn nuttig voor het 
ontwerpen van de volgende tentoonstelling. 

Team RMO
National Museum of 
Antiquities: director Wim 
Weijland, curator Ruurd 
Halbertsma, exhibition 
project manager Jill van 
der Sterren, PR, marketing 
and communications 
Selkit Verberk, head of the 
collection Pieter ter Keurs, 
restoration Renske Dooijes 
and Helbertijn Krudop, 
education Marieke Peters 
and Timo Epping, financial 
director Wouter de Groot, 
facilities manager John van 
der Steen, head of security 
René van Es, head of public 
affairs Rita van Oosterhoud
Spatial design: Architecten-
bureau Jowa

Graphic design: van 
Rosmalen & Schenk
Audiovisuals: Studio Louter 
AV-Production
Implementation: interior 
design Vechtmetaal, vitrines 
Glasbouw Hahn, lettering 
Riwi Collotype 
and Technodesk Edwin 
Teunissen
Blow-ups: Edzone B.V., 
Studio Rood
Photography: RMO and Rico 
del Viva
Concept general and 
showcase lighting: Jowa 
Lighting consultant: Joost 
de Beij
Conservators: Marianne 
Inkelaar and Artefact 
Montage, Mark de Graaf

Team RMO
Directeur Wim Weijland, 
conservator Ruurd 
Halbertsma, projectleider 
Jill van der Sterren, PR en 
marketing onder leiding 
van Selkit Verberk, hoofd 
collectie Pieter ter Keurs, 
restauratie Renske Dooijes en 

228| De opening
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Graphic design is essential in supporting a spatial 
design. From the very beginning, during concept 
development, the content-oriented members of the 
team – the graphic designer, spatial designer and 
multimedia specialists – are interacting with each 
other. This results in a strengthening of each other’s 
work. Everyone has to take into account the storyline, 
collection, and types of visitors, tours and education.

There is a hierarchical structure to information transfer. 
They go from room titles, main titles and subtitles to 
main, sub and caption texts. The spatial and graphic 
design, illustrations, and audiovisual media enhance 
the content and create different atmospheres for 
visitors, so that they can more easily absorb that 
content. Until the advent of digital blow-ups, we also 
worked closely with art and set painters such as Benno 
de Vries, Rob Schotsman and Lovis van Poeteren.

From the beginning, we strove with our clients to 
standardise texts and make them familiar. We have 
developed such texts for the KIT Tropenmuseum, 
Amsterdams Historisch Museum (Amsterdam Historical 

De grafische vormgeving is een essentiële onder-
steuning van het ruimtelijke ontwerp. Vanaf het 
begin, tijdens de conceptontwikkeling, is er al een 
wisselwerking tussen de inhoudelijk georiënteerde 
leden van het team: de grafisch ontwerper, de 
ruimtelijke vormgever en de multimediaspecialisten. 
Zij versterken elkaar. Iedereen moet rekening 
houden met de storyline, collectie, typen bezoe-
kers, rondleidingen en educatie.

De informatieoverdracht heeft een hiërarchische 
structuur. Er bestaan zaal-, hoofd-, subtitels, hoofd-, 
sub- en bijschriftteksten. De ruimtelijke en de 
grafische vormgeving, illustraties en audiovisuele 
middelen versterken de inhoud en brengen de 
bezoekers in verschillende sferen, zodat ze die 
inhoud makkelijker opnemen. Tot de komst van 
digitale blow-ups werkten wij ook nauw samen met 
kunst- en decorschilders als Benno de Vries, Rob 
Schotsman en Lovis van Poeteren.

Vanaf het begin streefden wij er met onze 
opdrachtgevers naar om teksten te standaardise-
ren, om deze herkenbaar aan te bieden. Wij 
hebben voor het KIT Tropenmuseum, Amsterdams 
Historisch Museum, Rijksmuseum van Oudheden 

Musea
Grafische
vormgeving

Museums
Graphic
design

Vaak waren wij betrokken bij de overdracht in 
woord en beeld in tentoonstellingen, buiten- 
en binnenbewegwijzering en drukwerk zoals 
affiches, uitnodigingen, flyers, wervings- en 
publiciteitsfolders. 
 

We were often involved in the way words and
images were presented in exhibitions, indoor 
and outdoor signage, and printed matter such as 
posters, invitations, flyers, and recruitment and 
publicity brochures.

Museum), Rijksmuseum van Oudheden (National Mu- 
seum of Antiquities) and De Nieuwe Kerk. The Amster-
dam Museum (formerly Amsterdams Historisch Museum) 
still uses our ‘Style guide’. We have also worked on 
books, websites and audiovisual presentations.

Most of the works shown here were designed by Paul 
Ariese during his time at Architectenbureau Jowa 
(1998–2005). We have also worked with many 
external agencies and freelancers. In the appendix (p. 
382) is a list of external graphic designers. Our longest 
collaboration was with van Rosmalen & Schenk 
(1997–2020). Graphic design plays an important role 
throughout this book, especially in museum projects. 
That is why the names of external graphic designers 
feature in the list of commissions (p. 391). We would 
also refer you to our two previous books and our 
website.

(RMO) en De Nieuwe Kerk dergelijke beteksting 
ontwikkeld. Het Amsterdams Historisch Museum 
maakt nog steeds gebruik van ons ‘Tekstboekje’. 
Wij hebben daarnaast gewerkt aan boeken, 
websites en audiovisuele prestentaties.

De meeste van de hier afgebeelde werken zijn 
ontworpen door Paul Ariese tijdens zijn lange 
loopbaan bij Architectenbureau Jowa (1998–
2005). Wij hebben voorts met vele externe bureaus 
en zzp’ers gewerkt. In de appendix (p. 382) staat 
een lijst van externe grafische ontwerpers. De 
langste samenwerking was met van Rosmalen & 
Schenk (1997–2020). In dit hele boek spelen 
grafische uitingen een belangrijke rol, vooral bij 
museale projecten. Daarom zijn in de opdrachten-
lijst (p. 391) de namen van externe grafische 
vormgevers vermeld. Wij verwijzen ook naar onze 
twee vorige boeken en onze website.

229 | VOC, interactieve zuil 
tentoonstellingsroute, 
Amsterdams Historisch Mu-
seum, Amsterdam, 2002

VOC, interactive column 
and exhibition route, 
Amsterdams Historisch 
Museum, Amsterdam, 2002
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230 | Voor het huwelijk 
van Willem Alexander en 
Maxima, buiten bij het Bur-
gerweeshuis, Amsterdams 
Historisch Museum, 2002
For Willem Alexander 
and Maxima’s wedding, 
outside the Burgerweeshuis, 
Amsterdams Historisch 
Museum, 2002

231 | Affiche Kopstukken, 
entree Kalverstraat en entree 
Begijnsteeg, buiten bij het 

Burgerweeshuis, Amsterdams 
Historisch Museum, 2002

Poster Face values, 
Kalverstraat entrance and 
Begijnsteeg entrance, 

outside the Burgerweeshuis, 
Amsterdams Historisch 
Museum, 2002

Buiten bewegwijzering
Outdoor signage

232 | Pracht en Kraal, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2006 

Beauty and the Bead, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2006

233 | Petra. Wonder in de 

woestijn, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2013

Petra. Wonder in the Desert, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2013

234 | Petra. Wonder in de 

woestijn, Jordaan Museum, 
Aman, 2013

Petra. Wonder in the Desert, 
Jordaan Museum, Aman, 
2013
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Nieuw-Guinea

New Guinea

Zuidoost-Azië

Southeast Asia

Textiel uit 

Indonesië

Indonesian 

Textiles

Filmzaal

Movie house

Muziek, Dans & Theater

Music, Dance & Theatre

Nederlands-Indië  The Dutch East Indies

Afrika

Africa

Latijns Amerika & de Cariben  Latin America & the Caribbean

West-Azië 

&

Noord-Afrika

Western Asia 

&

North Africa

Parkzaal

Park hall Studio

Galerie

Gallery

Restaurant Ekeko

Kartini-vleugel

Kartini wing

Lichthal

Great hall

Mens &

Milieu

Man &

Environment

Kindermuseum

Museumwinkel

Museum shop

Kenniscentrum

Resource centre

?=



Café-restaurant
Soeterijn

Foyer

Kleine zaal

Tropentheater

Introductieruimte
Ingang  Entrance

Kleine zaal 

Tropentheater

 

Ingang  Entrance



Meetingpoint

2

1

0

-1

u staat hier
you are here

Latijns Amerika & de Cariben
Latin America & the Caribbean

Toiletten
Toilets

Afrika
Africa

West-Azië & Noord-Afrika
Western Asia & North Africa

Parkzaal
Park hall

Studio

Nederlands-Indië
The Dutch East Indies

Nieuw-Guinea
New Guinea

Zuidoost-Azië
Southeast Asia

Textiel uit Indonesië
Indonesian Textiles

Muziek, Dans & Theater
Music, Dance & Theatre

Filmzaal
Movie house

Galerie
Gallery

Museumwinkel
Museum shop

Mens & Milieu
Man & Environment

Lichthal
Great hall

Kartini-vleugel
Kartini wing

Kindermuseum

Restaurant Ekeko

Kenniscentrum Tropenmuseum
Resource centre Tropenmuseum

Ingang | Uitgang
Entrance | Exit

Kassa
Tickets

Garderobe | Toiletten
Cloakroom | Toilets

Informatie
Information

Meetingpoint

Introductieruimte

Café-restaurant Soeterijn

Kleine zaal Tropentheater

1 Verdieping | Floor

Nieuw-Guinea

New Guinea

Zuidoost-Azië

Southeast Asia

Textiel uit 

Indonesië

Indonesian 

Textiles

Filmzaal

Movie house

Muziek, Dans & Theater

Music, Dance & Theatre

Nederlands-Indië  The Dutch East Indies

u staat hier
you are here

� Nieuw-Guinea | New Guinea
� Muziek, Dans & Theater | Music, Dance & Theatre
� Filmzaal | Movie house

O Nederlands-Indië | The Dutch East Indies

� Lift, uitgang | Elevator, exit

� Zuidoost-Azië | Southeast Asia

� Textiel uit Indonesië | Indonesian Textiles

?=

235 | KIT Tropenmuseum, Amsterdam, 
2002-2007. Links: bewegwijzering bij 
de lift en plattegrond. Midden: plat-
tegrond in de looprichting gedraaid. 
Rechts: pictogrammen. 

KIT Tropenmuseum, Amsterdam, 
2002-2007. Left: signposting near the 
elevator and of floor plan. Middle: floor 
plan, turned in the walking direction. 
Right: pictogrammes.

236 | Amsterdams Histo-
risch Museum, Amsterdam, 
1999.

Links: alle verdiepingen. 
Rechts: per verdieping. 

Amsterdams Historisch 
Museum, 1999. 

Left: signposting all levels. 
Right: per level.

Binnen bewegwijzering
Indoor signage

237 | Hiërarchie teksten, 
KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2001-2010

Exhibition labels hierarchy, 
KIT Tropenmuseum,
Amsterdam, 2001-2010

238 | Mexico, een goddelij-

ke reis, hiërarchie teksten, 
De Nieuwe Kerk, Amster-
dam, 2002

Mexico, journey to the land 

of gods, exhibition labels 
hierarchy, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2002
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239 | Tentoonstellingstekst 
Amiriya, Jemen, 2001
Exhibition text Amiriya, Yemen, 
2001

240 | ‘Een eeuw politiek’, 
Zaal 12 tentoonstellingstekst, 
Amsterdams Historisch 
Museum, 2009
‘A century of politics,’ Gallery 
12 exhibition text, Amsterdams 
Historisch Museum, 2009

Grafisch ontwerp tentoonstellingen
Graphic design Exhibitions

241 | De Historische Atlas & 

Parel aan de Nieuwe Maas, 
de Grote Kerk, Schiedam, 
2014

The Historical Atlas & Pearl 

on the Nieuwe Maas , 
de Grote Kerk, Schiedam, 
2014

242 | De stad door de jaren 

heen (in samenwerking met 
Pieter Roozen), Amsterdams 
Historisch Museum, 1998

A city through the years (in 
collaboration with Pieter 
Roozen), Amsterdams 
Historisch Museum, 1998
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Batik, 2001 handout en 
tektsboekjes Nederlands – 
Engels 

245 | Afscheidsboekje John 
Frieze, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2003

Retirement book John Frieze, 
De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2003

243 | Batik, met was gete-
kend, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2001. Handout 
en tekstboekjes in Neder-
lands en Engels. 

Batik, drawn in wax, Kit 
Tropenmuseum, 2001. 
Handout and text books in 
Dutch and English.

244 | Liber Amicorum, 
Speelgoed voor Reimars 
ziel, 2003

Liber Amicorum, Toys for 
Reimar’s soul, 2003

Handouts 
Handouts

Boeken
Books

De oorlog voorbij…
Terugkeer en Opvang na de Tweede Wereldoorlog

And after the war…
Return and Reception after the Second World War

Verzetsmuseum Amsterdam Dutch Resistance Museum
Plantage Kerklaan 61   www.verzetsmuseum.org open  di–vr  10–17 uur / Tue–Fri  10 am to 5 pm ; za–ma, feestdagen 12–17 uur / Sat–Mon, bank holidays  12 noon to 5 pm

10.5.2001 / 6.1.2002
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200 jaar textielkunst 

uit Indonesië

200 years of textile art 

from Indonesia

Linnaeusstraat 2  Amsterdam  t 020 5688215  www.tropenmuseum.nl

11.04 – 14.10.2001
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246 | Links: affiche en 
boekomslag De oorlog 

voorbij…, Verzets-
museum Amsterdam, 
2001.
Rechts: affiche Batik, 

met was getekend, KIT 
Tropenmuseum, Amster-
dam, 2001.
Left: Poster and book 
cover And after the war…, 
Dutch Resistance Muse-
um, Amsterdam, 2001.
Right: Poster Batik, 

drawn in wax, KIT 
Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2001.

247 | Affiche Op reis. Foto’s 

uit de collectie van Abraham 

Willet (1825-1888) i.s.m. 
het Rijksmuseum Amsterdam, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam, 2001

Poster Travelling. Photos from 

the collection Abraham Willet 

(1825-1888) in collaboration 
with Rijksmuseum Amsterdam, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam, 2001

248 | Affiche Kopstukken, 
Amsterdams Historisch Mu-
seum, Amsterdam, 2002

Poster Face values, 
Amsterdams Historisch 
Museum, 2002

M
useum

s G
raphic design

M
usea G

rafiische vorm
geving

Affiches
Posters
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Laatste 
jaren

Last 
years

1

2

3

4

1  249 | Cobra – 1000 

dagen vrije kunst / Cobra 

1000 days of Free Art, Sakıp 
Sabancı Museum, Istanbul, 
2012

2  250 | Ingehuldigd! De 

Oranjes en De Nieuwe Kerk / 
The Royal Investiture! The House 

of Orange-Nassau and De 

Nieuwe Kerk, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2013 

3  251 | Een orientalist in 

Mardin: Marius Bauer / An 

Orientalist in Mardin: Marius 

Bauer, Sakıp Sabancı Museum, 
Mardin, 2013

4  252 | Hundertwasser ‘De 

rechte lijn is goddeloos!’ / 
Hundertwasser ‘The straight 

line is godless,’ Cobra 
Museum voor Moderne Kunst, 
Amstelveen, 2013-2014

5  253 | Petra. Wonder in de 

woestijn / Petra. Wonder in 

the Desert, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2013

6  254 | Petra. Wonder in de 

woestijn / Petra. Wonder in 

the Desert, Jordan Museum, 
Amman, 2014

7  255 | Carthago / 
Carthage, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2014

8  256| Van de Guggenheim 

Collectie naar het Cobra 

Museum. Internationale Ab-

stractie 1949-1960 / From the 

Guggenheim Collection to the 

Cobra Museum. International 

Abstraction 1949-1960, Cobra 

Museum voor Moderne Kunst, 

Amstelveen, 2014 

9  257 | The Frick Collection 
– Kunstschatten uit New York 
/ The Frick Collection – Art 

Treasures from New York, 
Mauritshuis, The Hague, 2015

7

5 6

8

9
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10

11

12

13

10  258 | Miró & Cobra. 
Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen, 
2015

11  259 | Grieken in 

context, semipermanente 
opstelling / Greeks in context, 
semi-permanent display, 

Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2015

12  260 | Karel Appel – de 

Opera. Cobra Museum voor 
Moderne Kunst, Amstelveen, 
2016

13  261 | Oswaldo Vigas 

Antológica 1943-

2013, MAC-USP, São Paulo 
2016-17
 
14  262 | Hollanders in Huis 

– Vermeer en tijdgenoten uit 

de Britse Royal Collection, / 
At Home in Holland – Vermeer 

and his Contemporaries from 

the British Royal Collection, 
Mauritshuis, The Hague, 2016

15  263 | The National 

Trust – Hollandse Meesters 

uit Britse landhuizen / The 

National Trust – Dutch Masters 

from British Country Houses, 

Mauritshuis, The Hague, 2018

16  264 | Koninginnen van 

de Nijl / Queens of the Nile, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2016

17  265 | Goden van 

Egypte / Gods of Egypt, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2018

18  266 | Allemaal Wonde-

ren / Miracles all around us, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, 2020

16

14 15

17

18
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267 | De Majolicazaal van 
de Hermitage, Sint-Peters-
burg, 2001
The Majolica Room of the 
Hermitage, St Petersburg, 
2001
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Many of our clients were not familiar with the basic 
principles of light. Therefore, we often had to explain 
this to them beforehand. For example, daylight of 
100,000 lux is not always permitted. Sometimes it has 
to be filtered by self-regulating blinds or light filters. 

In museums, where conservation requirements do not 
allow indoor light levels in excess of 150 lux for 
paintings and 50 lux for textiles or works on paper, 
extra provisions are needed. Aesthetics, audio-visual 
presentations and the public place additional 
demands on light and lighting effects. 

In offices, account must be taken of legal stipulations 
for ambient and task lighting. Shops want to focus 
attention on their goods, while in homes, the light must 
be adjustable to suit different moods and moments. 
Artificial lighting therefore plays an essential role in 
any spatial concept.

There are three types of lighting: general lighting, 
accent lighting and a combination of the two. You 
need the first to move safely through a room,

Veel opdrachtgevers kenden de basisprincipes van 
licht niet. Daarom moesten we die vaak vooraf 
uitleggen. Bijvoorbeeld dat daglicht van 100.000 
lux niet altijd gepermitteerd is. Soms moet het 
gefilterd worden door zelfregulerende zonwering of 
lichtfilters. 

In musea, waar conserveringseisen een verlich-
tingssterkte hoger dan 150 lux voor schilderijen en 
50 lux voor textiel of werken op papier niet 
toestaan, zijn extra voorzieningen nodig. Esthetiek, 
audiovisuele presentaties en het publiek stellen nog 
extra eisen aan het licht en de lichteffecten. 

In kantoren moet je rekening houden met wettelijke 
bepalingen voor de omgevings- en de taakverlich-
ting. Winkels willen de aandacht op de artikelen 
vestigen, in woningen moet het licht aangepast 
kunnen worden aan stemmingen en gebruiksmo-
menten. In elk ruimtelijk concept speelt kunstlicht 
dus een essentiële rol.

Er zijn drie soorten verlichting: algemene verlich-
ting, accentverlichting en een combinatie van deze 
twee. De eerste heb je nodig om je veilig door een 
ruimte te kunnen bewegen, om je te oriënteren en 

Verlichting
Elke opdracht stelt 
eigen eisen

Lighting
Each assignment has 
its own requirements

Voor kantoren, openbare ruimtes en woningen 
ontwierpen wij het elektraplan en de verlichting, 
voor musea ook lichtvoorzieningen voor vaste en 
tijdelijke exposities. 
 

Architectenbureau Jowa designed the electrical 
plan and the lighting for offices, public venues and 
homes, as well as lighting facilities for permanent 
and temporary exhibitions for museums. 
 

to orientate yourself and experience the space. 
In addition, it provides atmosphere or theatrical 
effects. Accent lighting is used to give liveliness 
and plasticity to architecture, interiors and objects. 
The contrast between these two types of light 
should not be too great so as to avoid undesira-
ble glare. A combination of general and accent 
lighting is considered the most pleasant. 

This chapter mainly features museum projects for 
which the office was also responsible for the 
lighting and where the light was subject to higher 
demands. In addition, some other projects in which 
more attention was paid to the lighting are 
presented here. We sometimes worked together 
with fellow lighting designers who had a perma-
nent contract with the museum. Deciding which 
projects to include in this third jubilee book proved 
difficult. There are more projects illustrated in the 
second jubilee book and on our website. 

de ruimte te ervaren. Bovendien geeft deze 
sfeer of theatrale effecten. Accentverlichting 
wordt toegepast om levendigheid en plasticiteit 
aan de architectuur, het interieur en de 
objecten te geven. Het contrast tussen deze 
twee soorten licht mag niet te groot zijn 
vanwege gevaar voor verblinding. Een 
combinatie van algemene en accentverlichting 
wordt als het prettigst ervaren. 

Dit hoofdstuk toont vooral museale projecten 
waarbij het bureau ook voor de verlichting 
verantwoordelijk was en waarbij hogere eisen 
aan het licht gesteld werden. Maar er zijn ook 
andere opdrachten te zien waarbij aan de 
verlichting extra aandacht besteed is. Wij 
hebben soms samengewerkt met collega-
lichtontwerpers die een vast contract met het 
museum hadden.

Het was een moeilijke keuze welke projecten 
wij wel en niet zouden publiceren in dit derde 
boek. In ons tweede jubileumboek en op onze 
website zijn veel meer projecten in beeld 
gebracht.

268 | The National Trust 

– Hollandse Meesters uit 

Britse landhuizen, Mau-
ritshuis, Den Haag, 2018

The National Trust – Dutch 

Masters from British Coun-

try Houses, Mauritshuis, 
The Hague, 2018
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269 | Kopstukken, Amster-

dams Historisch Museum, 

2002. Entree vanaf de 

Kalverstraat met verlichte 

banieren van binnenuit. Dit 

ontwerp werd hergebruikt 

voor De Gouden Koets, 

2021. 

Face values, Amsterdams 

Historisch Museum, 2002. 

Kalverstraat entrance with 

illuminated banners lit from the 

inside. This design was reused 

for The Golden Coach, 2021. 

Verlichting
Onder andere

Lighting
Among others



270 | Hermitage, Sint-Pe-
tersburg, Leonardo da Vinci 
Zaal (Zaal 214), 2003. De 
monumentale klassieke zaal 
en de schilderijen Madonna 

Litta en Benois Madonna 

van Leonardo waren mooi 
uitgelicht, maar de grote 
gobelin mocht maar 50 lux 
hebben. 
State Hermitage, St Peters-
burg, Leonardo da Vinci 
Room (Room 214), 2003. The 
monumental room in classical 
style and the paintings 
Madonna Litta and Benois 

Madonna by Leonardo da 
Vinci were beautifully lit, but 
the large Gobelin tapestry 
could only take a maximum 
of 50 lux. 
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271 | Liefde uit de Hermita-
ge, De Nieuwe Kerk, Am-
sterdam, 2004. In de vitrine 
is de verlichting rondom 
achter de lijst aangebracht. 
Deze belicht de vitrine van 
binnenuit, daardoor fungeert 
de ruit als een spiegel die 
het licht reflecteert, terwijl de 
kerk verduisterd is door rode 
velums. Dat geeft een uiterst 
sterk lichteffect in de vitrine 
op het schilderij.
Love from the Hermitage, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2004. The lighting in the 
showcase is installed behind 
and around the frame, 
illuminating the case from the 
inside. The pane acts as a 
mirror that reflects the light, 
while the church is obscured 
by red velums, creating an 
extremely strong light effect on 
the painting in the case.



272 | Amiriya Madrasa, 
Rada’a, Jemen, 2005, in 
2007 bekroond met de Aga 
Khan Award for Architecture 
in Kuala Lumpur. 
Amiriya Madrasa, Rada’a, 
Yemen, 2005, received 
the Aga Khan Award for 
Architecture in 2007 in Kuala 
Lumpur.
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273 | Onderzeeboten!, 
Marinemuseum Den Helder, 
2006. De nagebootste 
binnenruimte van een onder-
zeeboot.
Submarines!, Dutch Navy 
Museum, Den Helder, 2006. 
The recreated inner space of 
a submarine.



274 | The National Trust – 

Hollandse Meesters uit 

Britse landhuizen, Mau-
ritshuis, Den Haag, 2018. 
De schilderijen waren per 
landhuis gerangschikt. De 
vakken waar de schilderijen 
hingen waren aan de zij-
kanten met ledstrips egaal 
verlicht. Voor elk landhuis 
was een verdiepte nis ge-
creëerd met daarin tekst en 
op de schuine plank eronder 
een kaart met de locatie van 
het landhuis (zie p. 259). 
Verlichting in samenwerking 
met Hans Wolff. 
The National Trust – Dutch 

Masters from British Country 

Houses, Mauritshuis, The 
Hague, 2018. The paintings 
were arranged by country 
house. The compartments 
where the paintings hung 
were evenly lit on the sides 
with LED strips. A sunken 
niche was created for each 
country house containing 
text and on the sloping plank 
underneath a map with 
its location (see p. 259). 
Lighting in collaboration with 
Hans Wolff.
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Laatste 
jaren

Last 
years

1

2

3

4

1  275 | Ingehuldigd! De 

Oranjes en De Nieuwe Kerk. 
De lange vitrines waren aan 
de binnenkant egaal verlicht. 
/ The Royal Investiture! The 

House of Orange-Nassau 

and De Nieuwe Kerk. The 
long showcases were evenly 
illuminated on the inside. De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
2013. 

2  276 | Een oriëntalist in 

Mardin: Marius Bauer / An 

orientalist in Mardin: Marius 

Bauer, Sakıp Sabancı Muse-
um, Mardin, 2013

3  277 | I. Gonda. De schil-
derijen werden verlicht door 
een ingebouwd verlichtingsys-
teem. / I. Gonda. The paintings 
were illuminated by build-in 
wall washers. Amsterdam, 
2014.  

4  278 | Grieken in context, 
De vazen werden gelijkmatig 
verlicht door gefigureerd glas 
of door gerichte LED spotjes. 
In samenwerking met Joost de 
Beijl. / Greeks in context. The 
vases were illuminated evenly 
through the figured glass. In col-
laboration with Joost de Beijl. 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2015. 

5  279 | Miró & Cobra. Eén 
van de schilderijen werd 
geprojecteerd. / Miró & 

Cobra. One of the paintings 
was projected. Cobra Museum 
voor Moderne Kunst, Amstel-
veen, 2015. 

6  280 | B. von Dehn & K.A. 
ter Horst. De schilderijen 
werden verlicht door een inge-
bouwd verlichtingsysteem.
/ The paintings were illuminat-
ed by build-in wall washers. 
Naarden-Vesting, 2018

5

6
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7

8

9

10

7  281 | G. Strang, 
Apollolaan, Amsterdam. 
Zesluik verlichting met de 
vuurtoren van Den Helder 
door middel van een speciaal 
ontworpen armatuur. / 
G. Strang, Apollolaan, 
Amsterdam. Six-panel 
lighting with the lighthouse of 
Den Helder by means of a 
specially designed fixture. 

8  282 | Goden van Egypte 

/ Gods of Egypt, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 2018

9  283 | Hollanders in huis 

– Vermeer en tijdgenoten uit 

de Britse Royal Collection. 
Verlichting in samenwerking 
met Hans Wolff. 
 / At Home in Holland 

– Vermeer and his 

Contemporaries from the 

British Royal Collection. 
Lighting in collaboration with 
Hans Wolff. Mauritshuis, Den 
Haag, 2016.

10  284 | The National Trust 
– Hollandse Meesters uit 

Britse landhuizen. Verlichting 
in samenwerking met Hans 
Wolff. / The National Trust 

– Dutch Masters from British 

Country Houses. Lighting in 
collaboration with Hans Wolff. 
Mauritshuis, Den Haag, 2018

11  285 | Koninginnen van 

de Nijl / Queens of the Nile, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2016

12  286 | Allemaal Wonde-

ren, 3D-tentoonstellingsont-
werp / Miracles all around 

us, 3D exhibition design, 
Museum Catharijneconvent, 
Utrecht, 2020

11

12
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Lighting Last years



O
ffices 

and Public 
V

enues

K
antoren en

openbare 
ruim

ten

287 | Nobel & Van Wierst B.V. 
Belastingadviseurs, kantoor. Ge-
bouw Atlanta, Stadhouderskade, 
Amsterdam, 1986.
Nobel & Van Wierst B.V. Tax 
Consultants, office. Atlanta building, 
Stadhouderskade, Amsterdam, 1986.
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Kantoren en 
openbare 
ruimten
Een eigen
identiteit

Offices and 
Public Venues
A personal 
identity

Een openbare ruimte – kantoor, bibliotheek, lees-
zaal, winkel, hotel, restaurant – moet uitdrukking 
geven aan de herkenbaarheid, de identiteit van een 
instelling of bedrijf. 
 

A public venue – office, library, reading room, shop, 
hotel, restaurant – must express an institution or a 
company’s DNA. 

This is informed by the nature of what the institution 
does, the people who work there, the interaction 
between the departments, the level of service and the 
product that it supplies or sells. A hotel/meeting 
complex with modern audio-visual facilities, self-ser-
vice pantries, restaurants, bars, wellness services and 
shops requires great flexibility in the amenities, the 
layout and the possibilities for use. The designs must 
be able to accommodate unexpected changes 
without excessive intervention.

The interior designer must be familiar with all these 
facets, the programme requirements and the spaces 
before he can come up with a design. Functionality, 
ergonomics, energy, the environment and legal 
requirements and regulations are self-evident starting 
points. We work together with various consultancies, 
contractors and specialised suppliers. Commercially 
available items are used to the extent possible, and 
custom-made furniture and components are added 
where desirable or necessary.

Deze wordt gevormd door de aard van wat die 
instelling doet, de mensen die er werken, de 
interactie tussen de afdelingen, het serviceniveau en 
het product dat zij leveren of verkopen. Een hotel 
annex vergadercomplex met moderne audiovisuele 
voorzieningen, zelfbedieningspantry’s, restaurants, 
bars, wellness-faciliteiten en winkels vraagt om grote 
flexibiliteit in de voorzieningen, de inrichting en de 
gebruiksmogelijkheden. De ontwerpen moeten 
onverwachte veranderingen kunnen opvangen 
zonder al te grote ingrepen.

De interieurarchitect moet al deze facetten, de 
programma-eisen en de ruimtes leren kennen 
voordat hij tot een ontwerp kan komen. Functionali-
teit, ergonomie, energie, het milieu en de wettelijke 
voorschriften en bepalingen zijn vanzelfsprekende 
uitgangspunten. Wij werken samen met verschil-
lende adviesbureaus, uitvoerders en gespeciali-
seerde leveranciers. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van in de handel verkrijgbare 
artikelen, waar het wenselijk of zelfs nodig is worden 
op maat gemaakte meubels en onderdelen 
toegevoegd. 

We keep abreast of the latest developments in our field 
by visiting various websites and trade fairs. 

Much has changed since our first major office 
commission for TIME LIFE Books in 1977: workplaces 
have become flex places, people work online from 
home or elsewhere, meetings are often replaced by 
Zoom sessions, and so offices are assuming an entirely 
different function. 

Deciding which projects for offices and public venues 
from our 45-year track record to include in this third 
jubilee book proved challenging. We have illustrated 
the most representative projects. For more examples, 
please refer to our two previous jubilee publications 
and our website. Unlike the chapters on museums, 
lighting and private homes, this chapter does not end 
with an overview of projects from the last eight years. 
Work has been done on Hotel Genueser Schiff, see 
‘The office in images’ on pp. 178-183.

De actualiteit op het vakgebied volgen we op 
diverse sites en door bezoeken aan vakbeurzen. 

Sinds onze eerste grote kantooropdracht voor 
TIME LIFE Books in 1977 is veel veranderd: 
werkplekken zijn flexplekken geworden, mensen 
werken online thuis of waar dan ook, vergade-
ringen worden vaak vervangen door Zoom-ses-
sies buiten vergaderzalen, zodat kantoren een 
hele andere functie krijgen. 

Het was een moeilijke keuze welke projecten 
voor kantoren en openbare ruimten wij uit ons 
45-jarig bestaan wel en niet zouden publiceren 
in dit derde boek. Wij hebben de meest 
representatieve projecten afgebeeld. Voor meer 
voorbeelden verwijzen wij naar onze twee 
vorige uitgaven en naar onze website. Anders 
dan de hoofdstukken over musea, verlichting en 
particulieren wordt dit hoofdstuk niet afgesloten 
met een overzicht van projecten van de laatste 
acht jaar. Er is wel gewerkt aan Hotel Genueser 
Schiff, zie ‘Het bureau in beeld’ op pp. 178-183.

288 | Rozemond Advocaten, 
Herengracht Amsterdam, 2004
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289 | Bergkerk, Deventer, 

1991. Hier werd een flexi-

bel tentoonstellingssysteem 

ontworpen in samenwerking 

met ABT Ingenieurs in Bouw-

techniek. 

Bergkerk, Deventer, 1991. 

A reusable exhibition system 

was designed in collaboration 

with ABT Consulting 

Engineers.
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290 | Lubbers & Dijk 
Notarissen, receptiebalie. 
Gebouw Quisisana, 
Koningslaan, Amsterdam, 
1993. 
Lubbers & Dijk Notarissen, 
receptiondesk. Quisisana 
building, Koningslaan, 
Amsterdam, 1993. 
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291 | Ajax Fanshop, 
Amsterdam Arena, 1996
Ajax Fanshop, Amsterdam 
Arena, 1996



292 | KIT Tropenmuseum, 
kenniscentrum, Amsterdam, 
2003
KIT Tropenmuseum, library 
and research centre, 
Amsterdam, 2003

287

Kantoren en openbare O
nder andere

O
ffices and Public Venues Am

ongst others



293 | Serre in de Jongens-
binnenplaats, Amsterdams 
Historisch Museum, 2004. 
Knockdown-systeem voor 
hergebruik, alleen bedoeld 
voor openingen van grote 
tentoonstellingen en evene-
menten. In de praktijk werd 
het voor meer gelegenheden 
gebruikt.
Conservatory in the Boys’ 
Courtyard, Amsterdams 
Historisch Museum, 2004. 
Reusable knockdown system 
intended exclusively for 
openings of major exhibitions 
and events. In practice, it was 
used on other occasions too.

289
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294 | Leeszaal, KIT Konink-
lijk Instituut voor de Tropen, 
Amsterdam, 2004. Architec-
tenbureau Jowa verzorgde 
het ontwerp van de tafels en 
banken. De nieuwe verlich-
ting en de selectie van de 
stoelen werden geleverd 
door Galerie Binnen. Er 
waren drie verschillende 
tafelopstellingen mogelijk.
Reading room, KIT Royal 
Tropical Institute, Amsterdam, 
2004. Architectenbureau 
Jowa was responsible for 
designing the tables and 
benches. The new lighting and 
the selection of chairs were 
supplied by Galerie Binnen. 
There were three possible 
table settings. 
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295 | Natuurmuseum Gro-
ningen, openbare ruimte, 
2006. Hal met ingang naar 
de toiletten.
Natuurmuseum, Groningen, 
public space, 2006. Hall with 
entrance to public toilets.
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296 | Natuurmuseum Gro-
ningen, openbare ruimte, 
2006. Links: damestoiletten. 
Rechts: herentoiletten.
Natuurmuseum, Groningen, 
public space, 2006. Left: 
women’s toilets. Right: men’s 
toilets. 
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297 | Woonhuis in 
Noord-Holland. Een voor-
malig zwembad verbouwd 
tot kunstgalerij in opdracht 
van de Stichting Gifted Art 
Rotterdam, 2008. 
Mansion in North Holland. 
A former swimming pool 
converted into an art gallery 
for Stichting Gifted Art 
Rotterdam, 2008. 



298 | Nationaal Comité 
4 en 5 mei, Nieuwe Prinsen-
gracht, 2008. De hal diende 
als vergaderruimte.
National 4 and 5 May 
Committee, Nieuwe 
Prinsengracht, 2008. The hall 
was used as a meeting room. 
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299 | Entreegebied, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2008
Foyer, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2008



300 | Trajanus-verga-
derzaal, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2011
Trajan Meeting Room, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2011

303
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301 | Visitors Centre, Het 
Vredespaleis, Den Haag, 
2012. De LED panelen van 
de tentoonstellingswanden 
maken de afbeeldingen en 
de objecten stralend on-
danks het vele daglicht dat 
binnenvalt. De materialen en 
de kleuren van het interieur 
zijn sober om de aandacht 
van het publiek op het ver-
haal, de illustraties, objecten, 
modellen en audiovisuele 
presentaties te laten vestigen. 
Samenwerking met grafisch 
ontwerper van Rosmalen & 
Schenk en Wilford Schupp 
Architekten. De bezoekers 
kunnen het Vredespaleis 
niet betreden, maar vanuit 
de verte kan er door het 
raam een blik op worden 
geworpen. 
Visitors Centre, Het 
Vredespaleis (Peace Palace), 
The Hague, 2012. The LED 
panels in the display walls 
highlight the images and 
objects, despite the large 
amount of daylight in the 
space. The materials and 
colours in the interior are 
understated to focus visitors’ 
attention on the story, the 
illustrations, objects, models 
and audiovisual presentations. 
Collaboration with graphic 
designer van Rosmalen & 
Schenk and Wilford Schupp 
Architekten. Visitors are not 
allowed into the Vredespaleis, 
though they can view it 
through the window. 
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302 | Rozemond Advoca-
ten, kamer van mr. Gerjan 
Lantink, Herengracht, Am-
sterdam, 2012
Rozemond Advocaten, 
office of LLM Gerjan Lantink, 
Herengracht, Amsterdam, 
2012
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303 | Trap in de deel 
van de verbouwde 
boerderij van G.T.S. 
Verhoeven, Diever, 
1977
Staircase in the barn 
of G.T.S. Verhoeven’s 
remodelled farmhouse, 
Diever, 1977
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An interview from 1987 demonstrates that by then 
Jowa had already formed his ideas and style for a 
successful renovation: ‘... I believe interior architec-
ture should be no more than a backdrop, the basis 
from which people can fill in their own ideas. My 
job is to create a structural framework down to the 
smallest detail without it drawing all the attention to 
itself. The most important thing is to create space. 
That is why an interior is only successful if it doesn’t 
stand out, but offers the residents room to create 
their own atmosphere.’

This was repeated in Architectenbureau Jowa’s first 
jubilee book from 2001 and supplemented by: ‘The 
starting point is the function that the space must fulfil. The 
result must be long-lasting, which means that it must be 
able to weather the vagaries of changing tastes and 
fashions ....’

Uit een interview uit 1987 blijkt dat Jowa toen al 
zijn opvattingen en stijl voor een geslaagde 
verbouwing gevormd had: ‘… Ik ben van mening 
dat interieurarchitectuur beperkt moet blijven tot de 
achtergrond, de basis van waaruit de mensen hun 
eigen ideeën kunnen invullen. Mijn taak is om een 
karkas te creëren tot in het kleinste detail zonder 
dat het alle aandacht naar zich toe trekt. Het 
belangrijkste is om ruimte te scheppen. Daarom is 
een interieur pas geslaagd als het niet opvalt, 
maar juist de bewoners ruimte biedt om hun eigen 
sfeer te bepalen.’

In het eerste boek van het bureau uit 2001 is dit 
herhaald en aangevuld met: ‘Uitgangspunt is de 
functie die de ruimte moet vervullen. Het resultaat 
moet een lange adem hebben, dat wil zeggen 
moet veranderende smaken en modes kunnen 
overleven …’

Particulieren
Herkenbaar 
onherkenbaar

Private homes
Recognisably 
unrecognisable

Bijna alle verbouwingen van het bureau vanaf 1977 
zijn nog intact, behalve noodzakelijk onderhoud, 
het energiezuinig maken door isolatie en dubbele 
beglazing, modernisering van sanitair, verwarming 
en verlichting en vervanging van de stoffering. 

 

Almost all of ABJ’s conversions from 1977 onwards 
are still intact, except for necessary maintenance, 
energy-efficient adjustments through insulation and 
double glazing, modernisation of plumbing, heating 
and lighting and replacement of the upholstery. 
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In a 1998 interview with Ivo Weyel in Pour Vous 
Beauté, Jowa stated: ‘Trends can be fun, but you 
must be extremely careful not to use them too 
prominently in your home. Trends change quickly. 
Much faster than you can change an interior, 
because that would become much too costy ....’ 
Jowa calls himself ‘a structural interior architect, he 
takes care of the broad outlines, is someone who 
stands in between the client and the outer walls, as it 
were. The simpler the colours and shapes, the more 
perfectly it all has to fit together. You can’t disguise 
anything, or cut corners. It has to feel like it was 
always there. Nothing should jump out in the 
foreground; instead, there should be an understated 
distinctive identity.’ 
Excerpt from ‘Herkenbaar onherkenbaar’ , Pour Vous Beauté, 
jaargang 23 (1998) nr. 2

In een interview met Ivo Weyel in Pour Vous 
Beauté in 1998 staat: ‘Trends kunnen wel leuk zijn, 
maar je moet er verschrikkelijk mee oppassen om 
die al te aanwezig in je huis te gebruiken. Trends 
wisselen snel. Veel sneller dan je een interieur kunt 
veranderen, want dat wordt veel te kostbaar …’ 
Jowa noemt zichzelf ‘een structurele interieurarchi-
tect, hij zorgt voor de grote lijnen, als het ware 
iemand die tussen de opdrachtgever en de 
buitenmuren in zit. Hoe simpeler de kleuren en 
vormen, hoe perfecter het in elkaar moet zitten. Je 
kunt niets verdoezelen. Je kunt niet smokkelen. Het 
moet voelen alsof het er altijd was. Alsjeblieft niet 
te veel op de voorgrond, maar toch gezichtsbepa-
lend herkenbare onherkenbaarheid.’
Fragment uit ‘Herkenbaar onherkenbaar’, Pour Vous Beauté, 
jaargang 23 (1998) nr. 2

304 | Familie Van 
Ramshorst, Leidsegracht 100, 
eerste fase. Binnenplaats met 
daarachter de ‘fabriek’ met 
stalen trap naar entresol. 

Van Ramshorst family, 100 
Leidsegracht, first phase. 
Courtyard with behind it the 
‘factory’ with steel stairs to the 
mezzanine.
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Onder 
andere

Amongst 
others

305 | Het atelier van Gisèle 

d’Ailly-van Waterschoot van der 

Gracht in Beulingstraat 8, 

Amsterdam, verbonden met het 

woonhuis op Herengracht 401, 

1984. ‘Architect Jowa heeft 

haar studio ontworpen, maar de 

sublieme smaak in de decoratie 

is alleen van haarzelf.’ Town & 

Country, 1985.

Gisèle d’Ailly-van Waterschoot 

van der Gracht’s studio at 8 

Beulingstraat, Amsterdam, 

connected with the house on 401 

Herengracht, 1984. ‘The architect 

Jowa designed her studio, but the 

sublime taste in decoration is hers 

alone.’ Town & Country, 1985.

Particulieren
Onder andere

Private homes
Among others
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306 | Het huis van Rinske en 
Bart van Ramshorst, Leidse-
gracht 98. De verbouwing 
van de nummers 98–100 
duurde van 1978 tot 1999. 
Foto bibliotheek Leidsegracht 
98, 1999. 
The home of Rinske and 
Bart van Ramshorst, 98 
Leidsegracht. Renovation work 
on numbers 98–100 lasted 
from 1978 to 1999. Photo 
library 98 Leidsegracht, 1999. 
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307 | Lucie Snoeker liet 
Jowa twee appartementen 
verbouwen in Amsterdam: 
Laagte Kadijk in 1997 en 
Houthaven, in 2018. Boven-
dien heeft ABJ in haar bo-
venhuis in de Noorderdwars-
straat, Amsterdam, in 2011 
kasten ontworpen. In het hier 
afgebeelde appartement 
op de Laagte Kadijk is de 
keuken als een blok midden 
in het huis geplaatst.
Lucie Snoeker commissioned 
Jowa to remodel two 
apartments in Amsterdam: 
Laagte Kadijk in 1997 and 
Houthaven in 2018. ABJ 
also designed bookcases 
at her apartment on 
Noorderdwarsstraat in 2011. 
The kitchen of the apartment 
on Laagte Kadijk shown here 
was positioned in a block at 
the centre of the house. 
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308 | Verbouwing van 
het woonhuis van W. van 
Agtmaal en J. van Gerven, 
Jacob Marisstraat, Am-
sterdam, 2003. Hier is net 
als bij Gisèle d’Ailly en bij 
Jowa thuis gekozen voor 
een ‘tunnel’-oplossing. In dit 
geval met links de keuken en 
rechts het trappenhuis met 
garderobe en wc.
Remodelling of the home of 
W. van Agtmaal and J. van 
Gerven, Jacob Marisstraat, 
Amsterdam, 2003. As in 
the studio of Gisèle d’Ailly 
and Jowa’s home, a ‘tunnel’ 
solution was used here as 
well. In this case, the kitchen 
is on the left, and the stairwell 
with cloakroom and toilet on 
the right. 
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309 | Interieur van het ap-
partement van Nico Nobel 
in Huis ter Duin, Noordwijk, 
2005
Interior of Nico Nobel’s 
apartment in Huis ter Duin, 
Noordwijk, 2005
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310 | Badkamer in het huis 
van Steven Otto en Daphne 
Wehman na de verbouwing 
van de tweede en derde 
verdieping, Van Breestraat, 
Amsterdam, 2008
Bathroom at the home of 
Steven Otto and Daphne 
Wehman after the renovation 
of the 2nd and 3rd floors, Van 
Breestraat, Amsterdam, 2008
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311 | Impressies van het 
appartement van Steve en 
Deborah Pepper in gebouw 
Aquantis aan het Entrepot-
dok, Amsterdam. Jowa ver-
bouwde dit tot een ‘zit zone’ 
met prachtig uitzicht op de 
Singelgracht en Artis. In het 
hoofdstuk Fotograferen en 

archiveren, zijn meer foto’s te 
zien van het appartement. 
Impressions of Steve and 
Deborah Pepper’s apartment 
in the Aquantis building on 
Entrepotdok, Amsterdam. 
Jowa converted it into a 
‘sitting area’ with a fabulous 
view of Singelgracht and Artis 
zoo. Chapter Photography 

and archive, includes more 
photos of the apartment.
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312 | Keuken in het appar-
tement van Gerard Strang, 
Apollolaan, Amsterdam, 
2006
Kitchen in Gerard Strang’s 
apartment, Apollolaan, 
Amsterdam, 2006
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313 | Het appartement van 
de familie Perazzolo, Prin-
sengracht, Amsterdam, 2012. 
De badkamer.
The Perazzolo family’s 
apartment, Prinsengracht, 
Amsterdam, 2012. The 
bathroom.
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314 | Het nieuw opgetrok-
ken dijkhuis van de familie 
Rogaar in Uitdam, 2009
The Rogaar family’s newly-
constructed dike house, 
Uitdam, 2009
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315 | Het appartement van 
de familie Van Ramshorst, 
Silodam, 2019, met op de 
tussenverdieping een geïso-
leerde slaapkamer met eigen 
badkamer. Rechts bevindt 
zich een open ruimte met 
verduisteringsgordijn naar 
de woonkamer. Deze wordt 
tevens gebruikt als logeerka-
mer met eigen badkamer.
The Van Ramshorst family’s 
apartment, Silodam, 2019, 
with on the mezzanine a 
separate bedroom with 
adjacent bathroom. To the 
right is an open space with 
a blackout curtain on the 
living room side, also used 
as a guest room with its own 
bathroom. 
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Laatste 
jaren

Last 
years

1  2011

2  2012

3  2012

4  2013

1  316 | Zonwering en 
verlichting voor huis U. 
Schulz-Dornburg, Kaiser 
Friedrich Ring. Met op 
de gevel kunstwerk 
van Lawrence Weiner, 
‘aufgebaut mit vom Himmel 
gefallenen Steinen’ / 
Sunscreens and lighting for the 
house of U. Schulz-Dornburg. 
On the facade an artwork by 
Lawrence Weiner, ‘aufgebaut 
mit vom Himmel gefallenen 
Steinen’, Düsseldorf, 2011. 

2  317 | Familie Rogaar, 
atelier / Rogaar family studio, 
Loenen aan de Vecht, 2012

3  318 | Familie Rogaar, 
woonhuis / Rogaar family 
house, Uitdam, 2012

4  319 | M. Kleiterp, keuken 
/ kitchen, Vondelstraat, 
Amsterdam, 2013

5  320 | Familie Perazzolo, 
pakhuis verbouwd tot 
appartement / Perazzolo 
family, warehouse remodelled 
into apartment, Prinsengracht, 
Amsterdam, 2013

6  321 | I. Gonda, 
verbouwing appartement 
in een voormalig pakhuis 
/ remodelling of apartment 
in a former warehouse, 
Zeeburgerkade, Amsterdam, 
2014 

5  2013

6  2014

Private hom
es Last years

Particulieren Laatste jaren
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8  2018

336336

9  2019

7  2016

10  2019

7  322 | G. Strang, 
herinrichting kasten / 
redesign of the cupboards, 
Apollolaan, Amsterdam, 
2016

8  323 | Familie Rogaar, 
verbouwing appartement: 
kitchenette achter ‘twee 
kleine deurtjes’ / Rogaar 
family, remodelling of 
apartment: kitchenette 
behind ‘two little doors’, 
Herengracht, Amsterdam, 
2018 

9  324 | J. Bala, 
boekenkasten /
bookcases , Churchilllaan, 
Amsterdam, 2019

10  325 | Familie Schoorl, 
studentenhuisvesting / 
Schoorl Family, student 
housing, Rotterdam, 2019

11 326 | Familie Van 
Ramshorst, verbouwing 
appartement / Van Ramshorst 
family, remodelling of 
apartment, Silodam, 2019

12  327 | Pauline Kruseman, 
verbouwing, inrichting en 
verlichting / renovation, 
interior and lighting, 
Minervalaan, Amsterdam, 
2021

11  2019

12  2021

Particulieren Laatste jaren
Private hom
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328 | Paul Mertz en 
Jowa tijdens de 
opening van
Le Corbusiers vierde 

dimensie, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, 2017
Paul Mertz and Jowa 
at the opening of Le 

Corbusier’s fourth 

dimension, Cobra 
Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, 2017
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Jowa and I met around the table of our mutual 
hospitable friend and inspirer Benno Premsela. I was 
struck by Jowa’s stories about his profession, its 
breadth and depth, the struggle to think and act 
freely, to resist coercion and disruptive meddling. It 
was actually quite heady. Later, trying to sum it all up, 
I realised how impressed I was by his enthusiasm and 
knowledge, the diversity of his office. It seemed as if 
they could do everything, wanted to do everything. 
Yet there are specialities: fields of interest such as 
museums, lighting, public spaces, private clients, and 
sub-topics within these areas. Designing an 
exhibition, for example, versus an entrance. 
Communication is my profession and, when asked, I 
view Jowa and his confrères’ presentations through 
this lens. To be honest, at the time I wasn’t thrilled in 
every respect: it all seemed a bit too general to me, 
too eclectic. I advised him to be more segmented. 
After all, a client wishing to remodel a master 
bedroom is not necessarily interested in the moderni-
sation of a museum or its visitor circulation. 
Jowa agreed with me, and eventually a system of 
sorts evolved, as is reflected in this book. In addition 
to a general overview (brochure, office presentation, 

Jowa en ik ontmoeten elkaar aan de gastvrije tafel 
van ons beider vriend en inspirator Benno Prem-
sela. Ik luister geboeid naar de verhalen. Over zijn 
vak, de breedte en de diepte ervan, de strijd om 
vrij te kunnen denken en doen. Te ontkomen aan 
dwang, aan storend opgelegd pandoer. Gaande-
weg raak ik een tikje bedwelmd. Later, als ik alles 
nog eens op een rijtje probeer te zetten, kom ik 
onder de indruk. Van zijn enthousiasme en zijn 
kennis, van de diversiteit binnen zijn bureau. Het 
lijkt wel of ze er alles kunnen, alles wíllen kunnen. 
Toch zijn er specialismen. Aandachtsvelden als: 
musea, verlichting, openbare ruimten, particulieren, 
en deelonderwerpen daarbinnen. De inrichting van 
tentoonstellingen, bijvoorbeeld, versus de entree. 
Communiceren is mijn vak en desgevraagd bekijk 
ik de uitingen van Jowa en de zijnen door die bril. 
Dat viel me toen, eerlijk gezegd, niet in alle 
opzichten mee. Het was me allemaal wat te 
algemeen, te veel op één hoop. Ik gaf hem het 
advies om het gesegmenteerder aan te pakken. 
Immers: iemand die uit is op de verbouwing van de 
ouderslaapkamer is niet per se geïnteresseerd in de 
modernisering of de looprichting van een museum. 
Jowa was het toen met me eens en uiteindelijk 
kwam er een soort systeem tot stand. Zoals het in 

Publiciteit
Sterk naar 
buiten treden

Publicity
Stepping out 
resolutely 

Over de vastberaden manier waarop Jowa naar 
buiten treedt. Naar media en in eigen uitingen. 
Communicatie, voluit, volop. Jowa was en is niet 
schuw. Verre van dat.

 

Regarding Jowa’s resolute way of presenting 
himself to the outside world, to the media and, as he 
says himself: he has never shied away from commu-
nicating, full on, loud and clear. Far from it!
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Christmas cards), there were more segmented, and 
more specialised presentations intended specifically 
for museums, lighting, offices, public venues and 
private clients. Furthermore, connections were sought 
with professional associations, BNO, BNA, BNI, 
and the publications of those organisations. And 
finally, we have Architectenbureau Jowa’s website 
and publications. 

Achieving all of this was no small feat. Yet everything 
ran smoothly from the very start. With utter convic-
tion. Without pressure or tedium, as though by 
design: keen and dedicated. My compliments! 

This jubilee book (the third in a row, quite remarkable 
in and of itself) marking Architectenbureau Jowa’s 
45th anniversary provides an impressive overview of 
the work of the past ten years. Special kudos to the 
archive! I know of few companies or institutions that 
have assembled anything similar (and kept it 
together) as well as Jowa and his team! 

Paul Mertz, 
communication adviser 

dit boek zijn beslag heeft gekregen: naast een 
algemeen overzicht (brochure, bureaupresentatie, 
kerstkaarten, gesegmenteerde, meer gespeciali-
seerde, uitingen: specifiek gericht op museale 
presentaties, verlichting, kantoren en openbare 
ruimten en particuliere opdrachtgevers. 
Tevens werd aansluiting gezocht bij bestaande 
beroepsverenigingen, BNO, BNA, BNI en de 
publicaties van die organisaties zelf. Als laatste de 
website en de boeken.

Realisatie is geen kleinigheid. Toch liep alles van 
meet af aan op rolletjes. Uit volle overtuiging. 
Zonder druk of sleur, maar als op afspraak: spits en 
toegewijd. Complimenten!

Dit boek (het derde op rij, op zich al bijzonder) 
geeft een indrukwekkend overzicht. Hulde aan het 
archief! Ik ken weinig bedrijven en instellingen die 
dat zo goed bijeen hebben gebracht (en gehou-
den) als Jowa en de zijnen! 

Paul Mertz, 
communicatie-adviseur 

Publicity Stepping out resolutely
Paubliciteit Sterk naar buiten treden



343

Bureau
presentaties

Bureau 
publications

1  329 | 1987 Eerste 
brochure, A3 gevouwen 
tot A4 verdeeld in drie 
categorieën / 1987 First 
brochure, A3 folded to A4, 
divided into three categories.

2  330 | 1989 vier losse 
vellen in kaft, A3 gevouwen 
tot A4. Algemene bureau-
folder en drie categorieën: 
Woonhuizen, Kantoren en 
Openbare ruimtes en Mu-
sea Nederlands en Engels. 
Concept Paul Mertz, gra-
fisch ontwerp Victor Levie, 
binding met satéprikker en 
hoedenelastiek Ine Ambar. 
De algemene bureaufolder 
ging altijd mee: één van de 
drie categorieën afhankelijk 
van degene voor wie de 
bureaupresentatie bestemd 
was. Voorloper van het 
eerste boek van Architecten-
bureau Jowa 2001. / 1989 
Four loose sheets in cover. 
A3 folded to A4. General 
practice folder and three 
categories: Homes, Offices & 
Public Spaces and Museums, 
Dutch and English. Concept 
by Paul Mertz, graphic de-
sign by Victor Levie, binding 
with saté stick and millinery 
elastic by Ine Ambar. The 
general practice folder would 
always be taken along, plus 
one of the three categories, 
depending on who the pre-
sentation was for. Precursor to 
Architectenbureau Jowa’s first 
book, 2001.

3  331 | 2000 Architecten-
bureau Jowa 526 vierkant 
boekje in ringband ‘om de 
geef’ uitgegeven in Engels 
en Nederlands. / 2000 
Architectenbureau Jowa 526 
square book in ring binding 

‘to give away’ published in 
English and Dutch.

4  332 | 2002 Verlich-
tingsprojecten Hermitage, 
Sint-Petersburg. Voorzijde 
links: Majolicazaal. Rechts: 
Tentzaal- Hollandse Mees-
ters. Achterzijde links: Hol-
landse zaal 250, Hollandse 
zaal 252, Majolicazaal. 
Rechts: Hollandse zaal 251, 
Michelangelozaal, Majoli-
cazaal. / 2002 Lighting Pro-
jects for the State Hermitage, 
St Petersburg. Front side left: 
Majolica Room. Right: Tent 
Room Dutch Masters. Back 
side left: Dutch Room 250, 
Dutch Room 252, Majolica 
Room. Right: Dutch Room 251, 
Michelangelo Room, Majol-
ica Room. 

5  333 | 2002 Verlichtings-
projecten Amsterdams His-
torisch Museum. Voorzijde 
links: Mens & Milieu, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1997. Rechts: De Schutters-
galerij, 1996. Achterzijde 
boven links: Hermitage Mu-
seum, Sint-Petersburg, Tent-
zaal Hollandse Meesters. 
Midden links: Kasteel Huis 
Bergh, ’s-Heerenberg, Anto-
nius zaal. Onder links: Mexi-

co, een goddelijke reis, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam. 
Achterzijde boven rechts: 
Rozemond Advocaten se-
cretariaat 1. Midden rechts: 
Amsterdams Historisch 
Museum, museumwinkel. 
Onder rechts: woning, Zand-
dwarsstraat, Amsterdam, 
badkamer. / 2002 Lighting 
Projects Amsterdams Histor-
isch Museum. Frontside right: 
Man and the Environment, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 

1997. Right: The Civic Guards’ 
Gallery, 1996. Backside 
above left: State Hermitage, 
St Petersburg, Tent Room 
Dutch Masters. Middle left: 
Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heer-
enberg, Anthony Room. 
Below left: Mexico, a journey 

to the land of gods, De Nieu-
we Kerk, Amsterdam. Back 
side above right: Rozemond 
Advocaten legal practice, 
secretaries’ office 1. Middle 
right: Amsterdams Historisch 
Museum, museum shop. 
Below right: private home, 
Zanddwarstraat, Amsterdam, 
bathroom.

Grafisch ontwerp 
Architectenbureau 
Jowa, tenzij anders 
vermeld. 
Graphic design by 
Architectenbureau 
Jowa, unless indicated 
otherwise. 
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1

1  334 | 2003 
Semipermanente opstelling 
Oostwaarts!: Kunst, cultuur 

& kolonialisme. Nederlands-

Indie, Textiel uit Indonesië. 

/ 2003 Semi-permanent 
display Eastward Bound! 
Art, culture & colonialism. 

The Netherlands East Indies, 

Textiles from Indonesia.

2  335 | 2003 
Semipermanente opstelling 
Oostwaarts!: Kunst, cultuur & 

kolonialisme. Nieuw-Guinea 

– Rituele tradities. / 2003 
Semi-permanent display 
Eastward Bound! Art, culture 

& colonialism. New Guinea – 

Ritual traditions

 

3  336 | 2010 semiperma-
nente opstellingen. Voorzij-
de: Muziekwereld. Binnen-
zijde: Zuidoost-Azië, 1994; 
Mens & Milieu, 1997; West-

Azië & Noord-Afrika, 1998; 
Latijns-Amerika & De Cari-
ben, 2001; Nieuw-Guinea, 
2002; Nederlands-Indië:, 
2003 (ontwerp Paul Gallis). 
Onder: Nederlands-Indië: 

Kruidnagels en kruitdampen 

(kolonialisme), 2003; Afri-

ka, 2006; Rondom India, 
2008; Verhalenreis, 2009 
(ontwerp Daniël Ament) 
Tropenmuseum Junior: De Qi 

van China, 2009 (ontwerp 
Daniël Ament); Achterzijde: 
100 jaar Koninklijk Instituut 

voor de Tropen, 2010. / 

2010 semi-permanent dis-
plays. Front side: World of 

Music. Inside: Southeast Asia, 
1994; Man and the Environ-

ment, 1997; Western Asia 

& North Africa, 1998; Latin 

America and the Caribbean, 
2001; New Guinea, 2002; 
The Dutch East Indies: 2003 
(designed by Paul Gallis). 
Below: Nederlands-Indië: 

Kruidnagels en kruitdampen 

(kolonialisme) The Dutch East 

Indies: Cloves and Gun-

powder Fumes (colonialism), 
2003; Afrika, 2006; Round 

and about India, 2008; Travel 

of Stories, 2009 (designed 
by Daniël Ament); Tropenmu-

seum Junior: The Qi of China, 
2009 (designed by Daniël 
Ament); Back side: 100 years 
KIT Tropenmuseum, Amster-
dam, 2010.

Bureau presentaties
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1a  337 | 1992 KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Links: fotocorner 
tentoonstellingssysteem. 
Rechtsboven en onder: 
Museum voor Volkenkunde, 
Rotterdam, Alleen Mannen.
/ 1992 KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam. Left: photo corner 
exhibition system. Above right 
and below: Museum voor 
Volkenkunde, Rotterdam, 
Men Only.

1b  Linksboven: Steve 
en Deborah Pepper, 
Zanddwarsstraat, 
Amsterdam, keuken. 
Linksonder: Bergkerk, 
Deventer, verrijdbare balie. 
Rechtsboven: Capsicum, 
Amsterdam, Linnenkast. 
Rechtsonder: Nobel & van 
Wierst Gebouw Atlanta, 
Amsterdam. / Above left: 
Steve and Deborah Pepper’s 
kitchen on Zanddwarsstraat, 
Amsterdam. Below left: 
Bergkerk, Deventer, mobile 
reception desk. Above right: 
Capsicum, Amsterdam, Linen 
Cupboard. Below right: 
Nobel & Van Wierst building, 
Atlanta, Amsterdam.

2  338 | 1997 Linksboven: 
Catharina de Grote, de 

keizerin en de kunsten, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam. 
Linksonder: Ajax Fanshop, 
Amsterdam Arena. Rechtsbo-
ven: Amsterdams Historisch 
Museum, semipermanente 

opstelling zalen 5, 7 en 8. 
Rechtsonder: Mens & Milieu 
‘Zeetafel’, KIT Tropenmu-
seum, Amsterdam. / 1997 
Above left: Catherine the 

Great, the empress and 

the arts, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam. Below left: Ajax 
Fanshop, Amsterdam Arena. 
Above right: Amsterdams 
Historisch Museum, semi-per-
manent display in Galleries 5, 
7 and 8; Below right: 
Man and the Environment, 
‘Sea Table’, KIT Tropen-
museum, Amsterdam.

3  339 | 2007 Entree 
gebied en toiletten / 2007 
Entrance area and toilets, 
Natuurmuseum Groningen

4  340 | Batik, met 

was getekend, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Rozenmond Advocaten, 
secretariaat. Villa uit 1926, 
Lonbar Petrilaan, Overveen. 
/ Batik, drawn in wax, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Rozemond Advocaten, 
secretary. Villa from 1926, 
Lonbar Petrilaan, Overveen.

5  341 | 2003-2004 Links: 
Oostwaarts!: Oceanië, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Rechtsboven: kenniscentrum 
KIT Tropenmuseum, Amster-
dam. Rechtsonder: Kasteel 
Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 
Theeschenkerij. / 

2003-2004 Left: Eastward 

Bound!: Oceania, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Above right: Library and 
Research Centre, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Below right: Kasteel Huis 
Bergh, ‘s-Heerenberg, 
Tearoom.

6  342 | 1996 Boven links: 
Capsicum, Oude Hoog-
straat, Amsterdam, facelift 
winkel uit 1980. Midden 
links: Rebel, mijn hart, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam. 
Onder links: semipermanente 
opstelling Nederlandse Ar-

cheologie, Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden. Boven 
rechts: Steve en Deborah 
Pepper Zanddwarsstraat, 
Amsterdam, badkamer. Mid-
den rechts: Lubbers & Dijk 
Notarissen entreegebied. 
Onder rechts: Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 
semipermanente opstelling 

Nederlandse Archeologie. / 
1996 Above left: Capsicum, 
Oude Hoogstraat, Amster-
dam, shop facelift in 1980. 
Middle left: De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, Rebel, mijn hart. 
Below left: Archaeology of 

the Netherlands, semi-
permanent display, Rijksmuse-
um van Oudheden, Leiden. 
Above right: Steve and Debo-
rah Pepper, Zanddwarsstraat, 
Amsterdam, bathroom. 
Middle right: Lubbers & Dijk 

Notarissen, notaries, lobby. 
Below right: Archaeology of 

the Netherlands, semi-
permanent display, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden.

7  343 | 2005 Links: Kasteel 
Huis Bergh, ‘s-Heerenberg, 
muntencollectie. Rechtsbo-
ven: Amsterdams Historisch 
Museum, serre. Rechtsonder: 
KIT Tropenmuseum, leeszaal, 
Amsterdam. / 2005 Left: 
Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heer-
enberg, coin collection. 
Above right: Amsterdams 
Historisch Museum, sun 
lounge. Below right: Reading 
room, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam.

Bureau presentaties
BNA/BNI
Bureau publications
BNA/BNI

346

1a

1b

2

3

Publicity Bureau publications
Publiciteit Bureau presentaties

4

5

6

7



349

1  344 | 2002 Linksboven 
en midden: Rozemond Van 
Ramshorst Smit bibliotheek 
en vergaderkamer, 
Herengracht, Amsterdam. 
Linksonder: Lucie Snoeker 
appartement. Midden 
boven: folder en affiche 
Batik, met was getekend, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Midden onder: grafische 
vormgeving De oorlog 

voorbij…, Verzetsmuseum 
Amsterdam. Rechtsboven: 
Batik, met was getekend, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Rechtsonder: De oorlog 

voorbij…, Verzetsmuseum 
Amsterdam. / 2002 
Above left and middle: 
Rozemond Van Ramshorst Smit 
library and meeting room, 
Herengracht Amsterdam. 
Below left: Lucie Snoeker’s 
apartment. Above middle: 
Graphic design Batik, drawn 

in wax, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam. Below middle: 
Graphic design And after the 

war…, Resistance Museum, 
Amsterdam. Above right: 
Batik, drawn in wax, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam. 
Below right: And after the 

war…, Dutch Resistance 
Museum, Amsterdam.

2  345 | 2004 Grafische 
en ruimtelijke vormgeving 
tentoonstelling Boeken om 

naar te kijken, Museum Wil-
let-Holthuysen, Amsterdam / 

2004 Graphic and exhibition 
design for Books to look at, 
Museum Willet-Holthuysen, 
Amsterdam

3  346 | 2006 Rozemond 
van Ramshorst Smit, Am-
sterdam

4  347 | 2008 Architecten-
bureau Jowa Verlichtingspro-
jecten / 2008 Architectenbu-
reau Jowa Lighting Projects
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1  348 | Magische 

Abstractie / Magical 

Abstraction, Afrika Museum, 
Berg en Dal, 1989

2  349 | Alleen mannen / 
Men Only, Museum voor 
Volkenkunde Rotterdam, 
1990 

3  350 | Het goddelijk 

gezicht van Indonesië / 
The divine countenance of 

Indonesia, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 1991 

1

2

3

Kerst-
kaarten
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Cards
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4  351 | Adivasi, Het andere 

India / Adivasi, The other 

India, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 1992 

5  352 | Archeologie van 

Nederland / Archaeology in 

the Netherlands, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 
1993 

6  353 | Zuidoost-Azië / 
Southeast Asia, KIT Tropen-
museum, Amsterdam, 1994 

7  354 | Kerstkaart van 
Indiase folie / Christmas card 
made of Indian foil, 1995

8  355 | Peter de Grote en 

Holland, ‘Peter Aleksejevitsj, 
tsaar aller Russen, bezat 
tenminste twee passies. Eén 
ervan was de zee, preciezer: 
de vrije entree tot de zee’. / 
Peter the Great and Holland, 
‘Peter Alexeevich, Czar and 
Emperor of Russia, had at 
least two passions. One was 
the sea, more precisely: free 
access to the sea’, Amster-
dams Historisch Museum, 
1996.

9  356 | De Zwarte Farao’s 
/ The Black Pharaohs, De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
1997 

10  357 | West-Azië & 

Noord-Afrika / Western 

Asia & North Africa, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
1998 

11  358 | De Nieuwe 

Zijde, De geschiedenis van 

Amsterdam van Jonge Stad 

tot Moderne Stad / The 

New Side, The History of 

Amsterdam from Young City 

to Modern City, Amsterdams 
Historisch Museum, Amster-
dam, 1999 

12  359 | Hollandse Mees-
ters, de Spaanse Zaal, de 
Italiaanse Kabinetten en 
Majolicazaal op de foto, 
nieuw verlichtingsontwerp, 
‘Moge het licht op u schijnen 
in 2002’ / The Dutch Masters 
Galleries, the Spanish Room, 
the Italian Cabinets, and the 
Maiolica Room on the picture, 
‘May light shine upon you 
in 2002’, Staatsmuseum de 
Hermitage, Sint-Petersburg, 
2001 

13  360 | Oostwaarts! 
Nieuw-Guinea, Neder-

lands-Indië, Zuidoost-Azië 
en Textiel uit Indonesië / 
Eastbound!: New Guinea, 

Dutch East Indies, Southeast 

Asia and Textiles from Indo-

nesia, KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2002

14  361 | Liefde uit de 

Hermitage / Love from the 

Hermitage, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2003

11  362 | Geel metalliek 

– Goud voor Robert Smit / 
Metallic Yellow – Gold for 

Robert Smit, Stedelijk Muse-
um CS, Amsterdam, 2004

12  363 | Indonesia: de 

ontdekking van het verleden 
/ Indonesia: The Discovery 

of the Past, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2005
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15  364 | Geel metalliek 

– Goud voor Robert Smit / 
Metallic Yellow – Gold for 

Robert Smit, Stedelijk Muse-
um CS, Amsterdam, 2004

16  365 | Indonesia: de 

ontdekking van het verleden 
/ Indonesia: The Discovery 

of the Past, De Nieuwe Kerk, 
Amsterdam, 2005

17  366 | Pracht en Kraal 
/ Beauty and the Bead, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2006 

18  367 | Amsterdam & de 

Oranjes / Amsterdam & the 

House of Orange, Amster-
dams Historisch Museum, 
Amsterdam, 2008

19  368 | Kerstkaart in drie 
kleuren / Christmas card in 
three colors, 2009

20  369 | De Oude Mees-

ters, ‘In charity there is no 
excess’/ Old Masters, ‘In 
charity there is no excess’, Am-
sterdams Historisch Museum, 
Amsterdam, 2010

21  370 | Sissi en Wilhelm 

II / Sissi and Wilhelm II, 
Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden, 2011

22  371| Amsterdam Light 
Festival, Amsterdam, 2018

23  372 | Kerst / Christmas, 
Dubrovnik, 2019 
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Audiovisuele 
middelen

Audiovisual 
media

2

1  373 | Compilatie van 
archiefmateriaal en live 
opnamen op video / 
Compilation archival footage 
and live recordings on video. 
Lalita Media, 2001

2  374 | Bureaupresentaties 
op dvd: Museale projecten, 
2006. Pracht en kraal, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2007. Glans en Glorie, De 
Hermitage, Amsterdam, 
2011 / ABJ presentations on 
DVD: museum projects, 2006. 
Beauty and the Bead, KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam, 
2007. Splendour and Glory, 
Hermitage, Amsterdam, 2011.

3  375 | Hoesje dvd Museale 
Projecten / DVD cover Muse-
um Projects, 2006

3

Publicity Audiovisual m
edia

Publicitei t Audiovisuele m
iddelen1
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1  376 | Website / Website 
Architectenbureau Jowa, 
Amsterdam (2001-2002)

2  377 | Website / Website 
Architectenbureau Jowa, 
Amsterdam (2002-2008)

3  378 | Website / Website 
Architectenbureau Jowa, 
Amsterdam (2008-2022)

Websites

Websites

2

3

1

2

3

1

1  379 | Architectenbureau 
Jowa, Amsterdam

2  380 | Architectenbureau 
Jowa, Amsterdam (2012-
2002)

3  381 | 1976-2021 
Architectenbureau Jowa 
Amsterdam, Jowa

Jubileum 
boeken

Jubilee 
books
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382| Jowa’s hand-
boekerij, met de boeken 
op jaar gesorteerd, op 
de derde etage van 
de Prinsengracht 526, 
Amsterdam.
Jowa’s reference library, 
with the books arranged 
chronologically, 
on the 3rd floor of 
526 Prinsengracht, 
Amsterdam. 
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During his studies at the Academy in Belgrade in the 
late 1960s, museums, buildings, exhibitions and 
(photo) books were already providing him with 
examples that he used for his own designs. Up to 
and including his most recent assignment, he made 
inspirational and exploratory trips and consulted his 
thematically and chronologically arranged library. 
Or, in Jowa’s own words: his reference collection.

Given the magnitude of the travels and sources of 
inspiration, only a selection – a mosaic of represent-
ative images – can be offered here. The reader will 
be familiar with many of the examples. 

For those acquainted with Jowa’s work, it will soon 
become apparent where that inspiration led to. 
Additionally, the innovative and inventive results of 
that inspiration can be found in numerous photo-
graphs in this book.

Al tijdens zijn studietijd aan de Academie in 
Belgrado eind jaren zestig boden musea, gebou-
wen, tentoonstellingen en (foto)boeken voorbeel-
den die hij aanwendde voor zijn eigen ontwerpen. 
Tot en met de laatste opdracht heeft hij inspiratie- 
en verkenningsreizen gemaakt en zijn thematisch 
en chronologisch gesorteerde bibliotheek geraad-
pleegd. Of in Jowa’s eigen woorden: zijn hand-
boekerij.

De lijst van reizen en inspiratoren is daardoor 
enorm. Reden om hier te kiezen voor een selectie, 
een mozaïek van representatieve afbeeldingen. 
Vaak zullen de voorbeelden bekend zijn bij de 
lezer. 

Voor degene die de werken van Jowa zelf kent, zal 
al snel duidelijk worden waar die inspiratie toe 
leidde. Daar komt nog bij dat de geïnspireerde 
resultaten op talrijke foto’s zijn terug te vinden in dit 
boek.

Inspiratie
Horizon 
verbreden 

Inspiration
Expanding 
horizons

In het hoofdstuk Musea werd onder Het werkpro-
ces (p. 230) al aangegeven dat Jowa volop las en 
reisde ter voorbereiding van zijn eigen ontwerpen. 
Natuurlijk deed hij dat om zich inhoudelijk te ver-
diepen, zijn horizon te verbreden; maar misschien 
ging het nog wel meer om inspiratie. Inspiratie voor 
hemzelf maar ook voor opdrachtgevers: ‘Kijk eens 
hoe dat daar is gedaan!’ 

 

In the chapter Museums, the section entitled The 
Work Process (p. 230) mentions that Jowa read 
and travelled extensively to prepare for his designs. 
Of course, he did this to deepen his knowledge, to 
broaden his horizons. However, perhaps even more 
than that, it was about inspiration. Inspiration for 
himself but also for his clients: ‘Take a look at how 
that was done!’

383 | Jowa in Sana’a, 
Jemen, 1987
Jowa in Sana’a, Yemen, 1987



363

1  384 | Nikè Tempel, 427 
v.Chr. / Temple of Nikè, 427 

BCE, Acropolis Athene / 
Athens, 1977

2  385 | Eiland Siberut, 
bij de Sakkudei / Siberut 
Island, with the Sakkudei 
people, Sakkudei, Mentawai 
Archipel, 1978 

3  386 | Bezoek musea 
New York City, onder meer 
Whitney Museum / Visiting 
museums New York City, 
Whitney Museum among 
others, 1979

4  387 | Gisèles atelier 
Agios Ioannis op Paros / 
Gisèle’s atelier Agios Ioannis 
on Paros, Gisèle d’Ailly-van 
Waterschoot van der Gracht, 
1980

5  388 | Bezoek aan / Visit 
to Washington DC. Good 

Show! A practical Guide for 

Temporary Exhibitions, SITES 
- Smithsonian Institution 
Traveling Exhibition Service, 
Washington D.C., 1981 

6  389 | Biennale di 
Venezia, British Pavilion – 
Flanagan, Venetië / Venice, 
1982 

7  390 | Hans Hollein: A Life 

in Projects, tentoonstellings-
ontwerp voor de Turkse 
belegering van Wenen 
/ Exhibition design for the 
Turkish Siege of Vienna, 

Künstlerhaus, Wenen / 

Vienna, 1983

8  391 | Tentoonstelling 
Yves Saint Laurent van 
Diana Vreeland / Yves Saint 
Laurent exhibition by Diana 
Vreeland, Costume Institute, 
Metropolitan Museum of Art, 
New York, 1984

In beeld

In images

Inspiration In im
ages

Inspirtatie In beeld

1  1977 5  1981

2  1978 6  1982

4  1980 8  1984

3  1979 7  1983
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9  392 | Traum und 
Wirklichkeit – Hans Hollein, 
Künstlerhaus / Historisches 
Museum der Stadt Wien, 
Wenen / Vienna, 1985

10  393 | Mali Dogon – 
Au Coeur du Mali, Michel 
Renaudeau. Reis naar 
Senegal en Mali. / Trip to 
Senegal and Mali, 1986.

11  394 | Bab al-Yemen, 
Sana’a, Jemen / Yemen, 
1987

12  395 | Sana’a, Jemen. 
Versiering van het dakterras 
gefotografeerd door Gregor 
Langfeld. Het nummer 
rechtsonder verwijst naar de 
ontwerptekening. / Sana’a, 
Yemen. Decoration of the roof 
terrace photographed by 
Gregor Langfeld. The number 
at the lower right refers to the 
design drawing, 1988.

13  396 | Album Cites Cines 
/ Cites Cines album, Halle 
des Florales, Gent, 1989

14  397 | Harem / Harem, 
Topkapı Palace, Istanboel / 
Istanbul, 1990

15  398 | I Celti (De Kelten) 
/ The Celts, Palazzo Grassi, 
Venetië / Venice, Gae 
Aulenti, 1991

16  399 | Jagannatha Trias, 
Orissa State, India, 1992

17  400 | Presentatie van 
Kartell / Presentation by 
Kartell, Fiera del Mobile, 
Milaan / Milan, 1993

18  401 | Canadian 
Museum of Civilization, 
Ottawa, 1994

19  402 | Holocaust 
Museum, Washington, D.C., 
1995

20  403 | Haus der 
Geschichte, Bonn, 1996

9  1985

10  1986

11  1987

12  1988

13  1989 17  1993

14  1990 18  1994

16  1992 20  1996

15  1991 19  1995

Inspiration In im
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Inspirtatie In beeld
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21  404 | Nagebouwd 
paviljoen van Sonsbeek door 
Aldo van Eyck / Replica of 
Sonsbeek Pavilion by Aldo 
van Eyck, Documenta 10, 
Kassel, 1997

22  405 | Mexico - Chichen 
Itza, oriëntatie reis met 
betrekking tot de Latijns 
Amerika vaste opstelling KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam 
/ Mexico, Chichen Itza, 
orientation trip related to the 
Latin America permanent 
display KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, 2000. Flint River 
Press, 1998.

23  406 | La Mamounia 
Hotel Marrakech, 1999

24  407 | Holocaust 
Museum, Londen / London, 
2000

25  408 | Science Museum, 
Londen / London, 2001

26  409 | Shanghai City 
Museum, 2002

27  410 | Bravehearts: 
Men in Skirts, Metropolitan 
Museum of Art, New York, 
2003

28  411 | Juan Gris, Stilleven 

met gitaar (1915) / Juan 
Gris, Still life with guitar 
(1915), 2004

29  412 | Anni cinquanta, 
Palazzo Reale, Milaan / 
Milan, 2005

30  413 | Light and Building 
beurs / Light and Building fair, 
Frankfurt am Main, 2006

31  414 | Natural History 
Museum, Kuala Lumpur, 
2007

32  415 | Tentoonstelling 
Met fluit, trom en didgeridoo, 
Etnografisch Museum 
Boedapest / Exhibition With 

Pipe, Drum, and Didgeridoo, 
Budapest Ethnographic 
Museum, 2008

21  1997

22  1998

23  1999

24  2000

25  2001 29  2005

26  2002

6

30  2006

28  2004

31  200727  2003

32  2008

Inspiration In im
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33  416 | Achilleion, Corfu, 
2010

34  417 | Maurizio 

Cattelan, Guggenheim 
Museum, New York, 2011

35  418 | Cour Visconti: une 

introduction à l’art islamique, 
semipermanente opstelling 
/ semi-permanent display, 

Louvre, Parijs / Paris, 2012

36  419 | Lensvelt Contract 
B.V., Designweek Amsterdam 
/ Amsterdam Design Week, 
2013

37  420 | Pasolini, Palazzo 
delle Esposizioni, Rome. 
De tentoonstelling was 
chronologisch verdeeld in 
zes periodes, ondergebracht 
in zes kabinetten – vanaf de 
jaren vijftig tot 1975. / The 
exhibition was chronologically 
divided into six periods, 
arranged in six cabinets – 
from the 1950s to 1975, 2014.

38  421 | Land Art. 
Observatorium van / 
Observatory by Richard 
Morris, Flevoland, 2015

39  422 | Armani / Silos, 
Milaan / Milan, 2016

40  423 | Christian Dior, 
Musée des art décoratifs, 
Parijs / Paris, 2017

41  424 | Egypt, 
permanente opstelling 
/ permanent display, 

Metropolitan Museum of Art, 
New York, 2018

42  425 | Muzej savremene 
umetnosti, (Museum voor 
Hedendaagse Kunst / 
Museum of Contemporary 
Art), Belgrado / Belgrade. 
The Cleaner – Marina 
Abramović, retrospectief 
ontworpen door Marina 
Dokmanović en Jeroen de 
Vries. Rechts op de foto de 
video The Levitation of Saint 

Teresa (2010) / The Cleaner 
– Marina Abramović, 
retrospective designed by 
Marina Dokmanović and 
Jeroen de Vries. At the right 
in the photo The Levitation of 

Saint Teresa (2010), 2019.

43 426 | Red History 
Museum, Dubrovnik, 
geopend in 2019 / opened 
in 2019

44  427 | Whitney Museum, 
New York, 2021

33  2010

34  2011

35  2012

36  2013

Inspiration In im
ages

Inspirtatie In beeld

37  2014 41  2018

38  2015 42  2019

40  2017

43  202039  2016

44  2021
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Fotograferen
Het fotobestand van Jowa en ABJ is zeer gevari-
eerd, zowel analoog als digitaal. Het beperkt zich 
niet tot foto’s van eigen werk. Verre van dat zelfs. 
De bestanden zijn er niet alleen voor wie meer wil 
weten over projecten van het bureau, maar ook voor 
diegenen die meer willen weten over museale 
presentaties, beurzen, kunstmanifestaties, events, 
reizen en mensen door de tijd. 

Eigen werk vanaf 1969 
Vroeger werd dit gefotografeerd voor eigen 
registratie en referentie, en om aan potentiële 
opdrachtgevers te tonen. Voor presentaties van 
eigen ontwerpen (vroeger met dia’s, tegenwoordig 
digitaal), voor het samenstellen van bureaufolders, 
boeken en de website. In het begin waren de foto’s 
van particuliere verbouwingen in zwart-wit, pas 
later in kleur. Want als je de ‘verkeerde’ kleur koos, 
was de belangstelling meteen weg: ‘Ik houd niet van 
groen.’ Kleurenfoto’s van interieurs werden wel in 
glossy magazines gepubliceerd. Op deze foto’s zag 
men nooit mensen. Wegens de sluitertijd van de 
camera worden opnames onscherp als er beweging 
is; het is dus onhandig om er mensen bij te fotografe-
ren. Tegenwoordig staan er wel figuranten op, 

Photography
Jowa’s and ABJ’s analogue and digital photographic 
holdings are extremely varied and not limited solely to 
photographs of its own work. Far from it! The files are 
intended for people interested in knowing more not 
only about the office’s projects, but also about museum 
presentations, fairs, art events, travels, and people 
throughout time.

The office’s work from 1969 onwards
In the past, projects were photographed for the office’s 
own registration and reference, and to show to 
potential clients. The photographs were used for 
presenting our designs (formerly with slides, nowadays 
digitally), compiling office brochures and books, and 
illustrating the website. In the beginning, the photo-
graphs of private renovations were in black and white, 
later in colour. Black and white shots were preferable, 
because if you chose the ‘wrong’ colour, the client 
immediately lost interest: ‘I don’t like green.’ Colour 
photographs of interiors were published in glossy 
magazines. People were never included in these 
photographs because of the camera’s shutter speed, 

Fotograferen en 
archiveren

Photography 
and Archives

‘Het is niet uw verantwoordelijkheid om het 
werk [van het perfectioneren van de wereld] af 
te maken, maar het staat u ook niet vrij om ervan 
af te zien’
Pirkei Avot, Leerstellingen van Rabbi Tarfon: 2:16. 

‘It is not your responsibility to finish the work [of 
perfecting the world], but you are not free to desist 
from it either.’ 
(Pirkei Avot Rabbi Tarfon taught: 2:16)

Photography and Archives
Fotograferen en archiveren

Fotosessie in het apparte-
ment van Steve en Deborah 
Pepper in gebouw Aquantis, 
Entrepotdok, Amsterdam, 
2007
Photo session in Steve and 
Deborah Pepper’s apartment 
in the Aquantis building, 
Entrepotdok, Amsterdam, 
2007

428 | Zitzone ingericht 
Sitting area furnished

429 | ‘Alles naar de gang.’
‘Everything into the hall.’

430 | Zitzone klaar voor 
de foto
Sitting area ready for the 
shoot

431 | Vorige pagina: opstel-
len van licht en camera
Previous page: setting up the 
lighting and the camera
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meestal personeel van een museum, die zich stijf 
moeten houden tijdens de opnames. Op de foto’s 
zijn steeds dezelfde figuranten te herkennen. 

In dit boek laten wij zoveel mogelijk kleurenversies 
van de reeds gepubliceerde foto’s uit ons beeldar-
chief zien. Of nieuwe foto’s in kleur. Zwart-wit foto’s 
worden nauwelijks nog toegepast. 

Een goede interieurfoto vraagt wat voorbereiding. 
De aanvullingen van de opdrachtgevers leiden de 
aandacht af van het ontwerp. Deze worden daarom 
voor het fotograferen weggehaald. Er wordt extra 
diffuse belichting bij gezet om lichtcontrasten te 
verzachten en de plasticiteit beter uit te laten komen. 

Fotograferen ter inspiratie 
Voorafgaand aan een opdracht maakte Jowa vaak 
verkennende reizen. Hij koos een aantal voor-
beeldlocaties van interieurs, musea, tentoonstellin-
gen en events en ging daar (soms stiekem) 
fotograferend rondlopen. De foto’s waren voor 
eigen gebruik en om te delen met eigen medewer-
kers, opdrachtgevers en anderen.

namely the images blur when there is movement. 
Nowadays, however, ‘extras’, usually museum staff, are 
included, who have to remain rigid during the shooting. 
The same extras can always be recognised in the 
photographs. 

In this book, we have included as many colour 
versions as possible of the photographs already 
published from our image archives, or new colour 
shots. Black and white photographs are nowadays 
hardly ever used.

A good interior photograph requires careful 
preparation. The client’s own additions detract 
attention from the design and therefore have to be 
removed before the shot is taken. Additional diffuse 
lighting is added to soften light contrasts and 
enhance the sense of space and form. 

Photographs for inspiration
Prior to an assignment, Jowa often made exploratory 
trips. He would choose a number of examples – 
locations of interiors, museums, exhibitions and events 

Jowa is (…) zeer nauwgezet in de archivering van 
zijn werk … Jowa geeft drie redenen voor het bijhou-
den van een dergelijk archief: 1. Voor opdrachtge-
vers die op termijn informatie of aanpassing willen; 
2. Als referentiemateriaal bij de ontwikkeling van 
nieuwe opdrachten; 3. Om de herinneringen aan de 
projecten te bewaren…’

Paul Spies, Nederlandse Archief Grafische Ontwerpers 
(NAGO), 2005

‘Jowa is ... very meticulous in archiving his work ... 
He gives three reasons for keeping such an archive: 1. 
For clients who want information or adjustment at 
a later date; 2. As reference material in developing 
new commissions; 3. For preserving the memories of 
the projects....’
Paul Spies, Netherlands Graphic Designers Archive (NAGO), 
2005

432 | Loan, Srdjan en Jowa 
aan de Prinsengracht, foto-
archieven administreren 
voor het Stadsarchief Am-
sterdam, 2014.

Loan, Srdjan and Jowa on 
Prinsengracht, sorting out 
the photo archives for the 
Amsterdam City Archives, 
2014
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433 | De ingepakte dozen 
van het fotoarchief in het 
trappenhuis van de Prin-
sengracht 526, klaar voor 
transport naar het Stadsar-
chief Amsterdam, 2016
Packed boxes from the photo 
archives in the stairwell of 526 
Prinsengracht, ready to be 
transported to the Amsterdam 
City Archives, 2016

434 | Onder links: gebouw 
De Bazel, uit 1926, Vijzel-
straat, Amsterdam, waar het 
Stadsarchief Amsterdam zich 
bevindt. Ontworpen door 
Karel de Bazel. 
Below left: De Bazel building 
from1926, Vijzelstraat, 
Amsterdam, home of the 
Amsterdam City Archives. 
Designed by Karel de Bazel. 

435 | Below rechts: interi-
eur van gebouw De Bazel, 
Amsterdam
Below right: interior of the De 
Bazel building, Amsterdam Photography and Archives

Fotograferen en archiveren
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analoge en digitale foto’s, dia’s en negatieven.
Het archief is geschonken aan het Stadsarchief 
Amsterdam in 2016. Archivaris David Mulder is 
zorgvuldig aan het archiveren. Het was de 
bedoeling dat het archief in 2021 geheel toegan-
kelijk zou worden voor het publiek, maar vanwege 
de coronapandemie was dit niet haalbaar. In dit 
boek zijn uit het bureauarchief tot nu toe ongepu-
bliceerde afbeeldingen van tekeningen, maquettes 
en foto’s opgenomen.

Fotoverantwoording
De foto’s in de bestanden (in het archief) zijn niet 
alleen van Jowa zelf. Heel vaak werden andere 
fotografen ingeschakeld. Soms in opdracht van het 
bureau zelf, soms van opdrachtgevers (musea die 
foto’s lieten maken voor het eigen archief) en soms 
van collega’s. In de appendix ‘fotoverantwoording’ 
staan de namen van alle fotografen met wie wij 
hebben samengewerkt. 

– and went there to photograph them (sometimes 
secretely). The photographs were for his own use 
and to share with his staff, clients and others.
Photographs for documenting other work and 
keeping up with current events 
Generally, photographs were intended for the crew 
when preparing work, as if to say: ‘It could be done 
like that.’ Use of the digital photo archive was 
regularly made for national and international lectures 
on museum projects and commercial presentations at 
ICOM and ICAMT conferences, in museums, and at 
universities. Jowa enjoyed discussing current 
developments in his field and putting them in a 
historical context. Most photos of our work have 
been commissioned by us to renowned photogra-
phers, at our expense or shared with our clients or 
contractors.

Archive
Loan, Srdjan and Jowa worked on cleaning up the 
archive for a year and a half: of the initial 700 boxes, 
145 remained. They created a digital database 
consisting of exactly 1000 entries, divided into 

categories. Records of 179 exhibitions, 75 offices 
and public venues, and 50 private projects have 
been preserved. Digital files have been kept on 76 
CDs, DVDs and VHS tapes, in addition to hundreds 
of thousands of analogue and digital photographs, 
slides, and negatives. The archive was donated to the 
Stadsarchief Amsterdam in 2016 and it is being 
carefully processed by archivist David Mulder. The 
intention was that it would be fully accessible to the 
public by 2021, but due to the corona pandemic this 
goal was hitherto not feasible. This book includes 
unpublished images of drawings, models, and 
photographs from the office archives.

Photo Credits
The photographs in the files (in the archive) were not 
taken solely by Jowa. Very often, other photogra-
phers were called in: sometimes commissioned by 
the office itself, at other times by clients (museums 
which had photographs taken for their own archives) 
or by colleagues. In the appendix ‘photo credits’ 
you will find the names of all the photographers with 
whom we worked. 

Fotograferen voor documentatie van ander werk 
en het bijhouden van actualiteiten 
Vaak waren foto’s bestemd voor de crew bij de 
voorbereidingen van werken, als om te zeggen: ‘Zo 
zou het ook kunnen.’ Het digitale fotoarchief werd 
vaak gebruikt voor nationale en internationale 
lezingen over museale projecten en commerciële 
presentaties op congressen van ICOM en ICAMT, 
in musea en aan universiteiten. Jowa ging dan 
graag in op actuele ontwikkelingen in zijn vakge-
bied en plaatste die in een historische context. 
De meeste foto’s van ons werk zijn in onze opdracht 
door gerenommeerde fotografen gemaakt. De 
kosten hiervoor waren voor ons of werden gedeeld 
met onze opdrachtgevers of uitvoerders.

Archiveren
Loan, Srdjan en Jowa hebben anderhalf jaar gewerkt 
om het archief op te schonen. Van de 700 dozen 
zijn er 145 overgebleven. Zij hebben een digitale 
database opgesteld met precies 1000 regels, in 
categorieën ingedeeld. Er zijn archiefstukken van 
179 tentoonstellingen, 75 kantoren en openbare 
ruimtes en 50 particuliere projecten bewaard. 
Digitale bestanden zijn bewaard op 76 cd’s, dvd’s 
en VHS-banden, daarnaast honderdduizenden 

436 | Srdjan bij de firma  
Deudekom. Het schiften 
van 700 archiefdozen 
om er 145 te bewaren, 
2014.
Srdjan at the firm
Deudekom. Sorting 700 
archive boxes to keep 
145, 2014.
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So there I am! Full of beautiful memories and 
experiences. If I had to do it all over again, I 
wouldn’t change a thing. I am deeply content with 
how everything turned out. 

The preparation of this book took almost two and a 
half year; before, during and after the Covid-19 
pandemic. I kept looking back on my busy life, my 
50-year career, reliving all the projects with all the 
contacts, openings and trips. 

I travelled professionally and privately to distant 
countries or to New York, Toronto and to family and 
friends in former Yugoslavia, Los Angeles, Budapest, 
Zurich or Innsbruck. I spent weekends in London, 
Paris and elsewhere for new museum or commercial 
presentations. Every year I went to the furniture fair in 
Milan, every two years to the Biennale in Venice, 
every five years to Dokumenta in Kassel. Through my 
involvement with international museum councils, my 
attendance of their congresses and through my own 
lectures for scholars and students, I met many 
interesting people with whom I often formed close 

ties. Long-term contacts with clients, staff members 
and advisers ensured mutual trust. I will continue to 
cherish them.

Reliving my projects, clients, employees, friends and 
trips proved to be a very emotional journey, as was 
digging into my origins, youth, upbringing and 
education. I hope this book answers any questions 
you might have about the office and about me, the 
person behind it.

While Architectenbureau Jowa may formally close its 
doors in 2022, I will never retire. I am willing to 
continue working under my own name on projects 
for which I am commissioned and which I consider 
challenging.

zorgden voor onderling vertrouwen. Ik zal deze 
blijven koesteren.

Het opnieuw beleven van projecten, opdrachtge-
vers, medewerkers, vrienden en reizen was heel 
emotioneel, net als het graven in mijn afkomst, 
jeugd, opvoeding en scholing. Hopelijk vertelt dit 
boek wat u over het bureau en over mij, degene 
die erachter stond, wilde weten.

Het bureau houdt in 2022 op te bestaan, maar 
stoppen met werken zal ik nooit. Ik wil graag 
doorgaan onder mijn eigen naam met projecten 
waar ik voor gevraagd word en die mij zullen 
uitdagen.

Daar sta ik dan! Vol mooie herinneringen en 
ervaringen. Als ik opnieuw moest kiezen zou ik het 
niet anders doen. Ik ben heel tevreden met hoe 
alles gegaan is. 

De voorbereiding van dit boek duurde bijna 
tweeënhalf jaar; voor, tijdens en na de coronapan-
demie. Steeds terugkijkend op mijn drukke leven, 
mijn vijftigjarige carrière, alle projecten met al die 
contacten, openingen en reizen. 

Voor mijn werk en privé reisde ik naar verre 
landen of naar New York, Toronto en familie en 
vrienden in voormalig Joegoslavië, Los Angeles, 
Boedapest, Zürich of Innsbruck. In de weekeinden 
naar Londen, Parijs en andere steden voor nieuwe 
museale of commerciële presentaties. Elk jaar de 
meubelbeurs in Milaan, elke twee jaar de 
Biënnale in Venetië, elke vijf jaar Dokumenta in 
Kassel. Mijn betrokkenheid bij internationale 
museumverenigingen, mijn deelname aan hun 
congressen en mijn eigen lezingen voor acade-
mici en studenten brachten mij in contact met 
interessante mensen, met wie ik vaak hechte 
vriendschappen sloot. Langdurige contacten met 
opdrachtgevers, medewerkers en adviseurs Ep
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437 | Portret van Jowa door 
Eveline Renaud, 2021

Portrait of Jowa by
Eveline Renaud, 2021
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438 | Grieken in 

context, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 
2015
Greeks in context, 
Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden, 2015



In 45 jaar heeft het bureau met een groot aantal 
mensen samengewerkt. Zonder de loyaliteit, 
deskundigheid, inzet en sympathie van deze 
mensen was het veel moeilijker geweest om al die 
mooie projecten uit te voeren. Daarvoor onze 
dank.
In de volgende paragrafen treft u:
– Een overzicht van de langetermijnprojecten per 
opdrachtgever 
– Een lijst van alle projecten per opdrachtgever
– Een lijst ‘met dank aan’, waarin medewerkers, 
stagiairs en partners worden genoemd.

Throughout the course of 45 years, the office has 
teamed up with a large number of people. Without 
their loyalty, expertise, commitment and sympathy it 
would have been ever so much more difficult to 
work on and carry out all those wonderful projects. 
In the following sections you will find:
– A graphic overview of long term projects per client
– A list of all projects per client
– A list of acknowledgements, mentioning
 employees, interns, and partners by name.
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440 | Het ABJ team vierde 
het 45ste jubileum van 
Architectenbureau Jowa 
op 4 april 2022 op de 
piano mobile. V.l.n.r.: Hilka 
Ackermann, Paul Ariese, 
Anicka Ohlerich, Srdjan 
Milićević, Basia Knobloch, 
Nicolette Lever, Hesje van 
Duin, Inge de Boorder, 
Elisabeth Röntgen en 
Fiona Jones. 

The ABJ team celebrated 
the 45th anniversary of 
Architectenbureau Jowa on 
April 4, 2022 on the piano 
mobile. From left to right: 
Hilka Ackermann, Paul Ariese, 
Anicka Ohlerich, Srdjan 
Milićević, Basia Knobloch, 
Nicolette Lever, Hesje van 
Duin, Inge de Boorder, 
Elisabeth Röntgen and Fiona 
Jones.

439 | Opening bureau 
1e en 2e verdieping 
Prinsengracht 526 en 
Jowa’s 50ste verjaardag, 
2008. V.l.n.r.: Annie Vonk, 
Barbara Wojtkowska, Jowa, 
Hesje van Duin, Loan Oei, 
Monique Deen, Corine 
Mooldijk, Els van Hees, Paul 
Ariese, Srdjan Milićević en 
Arno Kolen. 

Opening office 1st and 2nd 
floor Prinsengracht 526 and 
Jowa’s 50th birthday, 2008. 
From left to right: Annie Vonk, 
Barbara Wojtkowska, Jowa, 
Hesje van Duin, Loan Oei, 
Monique Deen, Corine 
Mooldijk, Els van Hees, Paul 
Ariese, Srdjan Milićević en 
Arno Kolen. 
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 Dit overzicht begint met de medewerkers van 
Architectenbureau Jowa zelf. Het bureau heeft 
geluk gehad dat er zoveel fijne, loyale en creatieve 
mensen hebben gewerkt. Jowa heeft ze altijd 
gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. Hun 
inzet werd gewaardeerd en ze gaven er veel voor 
terug. Het bureau hechtte waarde aan een goed 
team en een langdurige samenwerking. Zorgvul-
dige communicatie werd als essentieel beschouwd, 
zowel binnen het bureau als met externe partijen. 
Wederzijds vertrouwen en respect stonden hoog in 
het vaandel. Het werd zeer op prijs gesteld 
wanneer medewerkers zelfstandig contacten met 
opdrachtgevers onderhielden en hun verantwoor-
delijkheid namen. Dit werd wel als het ‘geheim’ 
van het succes gezien.  Het bureau heeft er altijd 
naar gestreefd mensen verder te helpen. Veel 
zzp’ers en stagiairs kregen met hulp van Jowa 
mooie vervolgopdrachten. Er waren piektijden 
waarin er tien vaste medewerkers waren. Na 2010 
is uitsluitend met zzp’ers gewerkt, die op projectba-
sis werden ingeschakeld. Waar mogelijk zijn de 
jaren van de samenwerking genoemd. Dit lukte 
echter niet altijd.

This overview begins with the employees of 
Architectenbureau Jowa itself. The office has been 
fortunate to have worked with many fine, loyal and 
creative individuals. Jowa always encouraged them 
to develop further. It was a two-way street: their 
efforts were greatly appreciated, and they gave 
much in return. The office set great store on having a 
good team and on long-term cooperation. Careful 
communication was considered essential, both within 
the office and with external parties. Mutual trust and 
respect were prized. It was particularly appreciated 
when employees independently maintained contact 
with clients and took responsibility. This was seen as 
the ‘secret’ of success. The office always strove to 
help people progress. With Jowa’s help, many 
freelancers and interns received some nice follow-up 
assignments. At peak times, the office counted a staff 
of ten permanent employees. After 2010, it worked 
exclusively with freelancers engaged on a per 
project basis. Where possible, the years of coopera-
tion have been mentioned, However, this was not 
always feasible.

Appendix
Met dank aan

Appendix
Acknowledgements
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Medewerkers, freelancers en zzp’ers 
(in alfabetische volgorde)
Vet waren langdurige medewerkers: groen 
ondersteunend, rood architecten, interieurarchitec-
ten en grafisch ontwerpers. 
Waar geen jaartallen staan, waren die niet te 
achterhalen.

Employees, free-lancers and self-employed staff 
members 
(in alphabetical order)
Bold are long-term staff members: green supporting; 
red architect,  interior architects and graphic 
designers.
Where no years are given, these could not be 
traced.

• Marc Acampo, architect en perspectief 
presentaties / architect and perspective 
presentations 1983

• Hilka Ackermann, interieurarchitect 2002–10 
(ca. 50 projecten!)
Het bureau had in 2002 een vacature voor een 
interieurarchitect. De sollicitatieprocedure was 
al bijna afgerond toen Hilka, zonder hiervan op 
de hoogte te zijn, spontaan aanbelde om te 
solliciteren. Zij was afgestudeerd aan de 
Detmolder Schule für Architektur und Innenar-
chitektur. Het klikte meteen en de arbeidsover-
eenkomst werd dezelfde middag getekend. Tot 
2010 werkte zij aan circa vijftig uiteenlopende 
projecten. Een van de langdurigste daarvan 
was Hotel Genueser Schiff aan de Oostzee. 
Met Jowa reisde Hilka naar de Meubelbeurs in 
Milaan en naar Stuttgart voor een pitch voor de 
herinrichting van het Stadtmuseum, helaas 
zonder succesvol resultaat. Hun afscheidsreis 
was naar Corfu vanwege de tentoonstelling 
Sissi en Wilhelm II – Keizers op Corfu in het 
Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden , 
waar Hilka en Jowa samen aan gewerkt 
hadden.
The office had a vacancy for an interior designer 
in 2002. Unbeknownst to Hilka, the application 
procedure was almost completed when she 
happened to ring the bell to apply for a position. 
She had graduated from the Detmolder Schule für 
Architektur und Innenarchitektur. Jowa and Hilka 
immediately hit it off and the contract was signed 
the same afternoon. She worked on about 50 
different projects until 2010. One of the long-

est-term ones was for Hotel Genueser Schiff on 
the Baltic Sea. With Jowa, Hilka travelled to the 
Milan Furniture Fair and to Stuttgart to pitch the 
redesign of the Stadtmuseum, unfortunately in 
vain. Their farewell trip was to Corfu on account 
of the exhibition Sisi and Wilhelm II – Emperors 
on Corfu in the Rijksmuseum van Oudheden 
(National Museum of Antiquities; RMO) in 
Leiden, on which Hilka and Jowa had worked 
together.

• Paul Ariese, grafisch vormgever / graphic 
designer 1998–2005
Paul studeerde grafische vormgeving aan de 
Christelijke Academie in Kampen. Naar 
aanleiding van het artikel ‘Experience Design’ in 
ITEMS over Mens en Milieu in het KIT Tropen-
museum, Amsterdam kwam hij in 1998 als 
stagiair binnen en hij bleef tot 2005 bij het 
bureau.
Paul: ‘Ik stapte een fascinerende wonderlijke 
wereld binnen waar collectie, ruimtelijke- en 
grafische vormgeving en het licht klopten. Ik 
voelde mij op mijn plek en kreeg de vrijheid om 
ook inhoudelijk betrokken te zijn.’
Paul studied graphic design at the Christelijke 
Academie in Kampen. As a result of the article 
‘Experience Design’ in ITEMS about Man & The 
Environment in the KIT Tropenmuseum, Amster-
dam, he joined the office as an intern in 1998 
and stayed there until 2005.
Paul: ‘I stepped into a fascinating wonderful 
world where art objects, spatial-, graphic-, and 
lighting design were all in sync. I felt at home and 
was given the freedom to be involved in the 
content as well.’

• Ingrid Bekx, interieurarchitect / interior architect 
2014–15

• Mieke de Bock, styliste /stylist 1977
• Inge de Boorder, interieurarchitect / interior 

architect 1985–90
• Ariane van den Brandeler, interieurarchitect / 

interior architect 2000
• Hesje van Duin, directiesecretaresse /executive 

secretary 1990–2018
In 1990 kwam Hesje als bureaumanager, om 
Loan te ontlasten. Zij werd verantwoordelijk 
voor het secretariaat, de administratie en de 
personeelszaken en bleef dat tot in 2018. Ze 
kwam als geroepen omdat nu de opdrachten 
echt binnenstroomden. 
Hesje joined the team as office manager to 



386

secretary 1975–1982
• Mirjana Milanović, architect / architect 1989
• Srdjan Milićević, architect / architect 1993–

2021 (met onderbreking 2000–2011). Eerste 
periode in vaste dienst, tweede als zzp’er / in 
permanent employment later freelance
In 1993 kwam Srdjan bij het bureau werken. Hij 
was een vluchteling uit Sarajevo. Hoewel daar 
toen nog geen regeling voor was, wist Jowa met 
een vurig pleidooi officiële toestemming te 
krijgen om hem bij het bureau te laten werken. 
Hij kwam net als Jowa van de Middelbare 
School voor Toegepaste Kunsten, en hij had een 
diploma van de Architectuurfaculteit. Hij werkte 
aan veel projecten, voor onder andere De 
Nieuwe Kerk, Amsterdam, het KIT Tropenmu-
seum, Amsterdam en het Amsterdams Historisch 
Museum. In 2012 keerde hij na een onderbre-
king van tien jaar terug bij het bureau als zzp’er. 
Hij werkte mee aan projecten voor het Maurits-
huis en Hotel Genueser Schiff en aan de 
nieuwbouw van het dijkhuis in Uitdam en 
verschillende particuliere woningen.
Srdjan came to the office in 1993. He was a 
refugee from Sarajevo. Although there were no 
provisions for this at the time, Jowa managed to 
secure official permission for him to work at the 
office with an impassioned plea. Like Jowa, 
Srdjan had graduated from the Secondary 
School of Applied Arts and had a degree from 
the Faculty of Architecture. He worked on 
numerous projects for De Nieuwe Kerk, Amster-
dam,  the KIT Tropenmuseum, Amsterdam and the 
Amsterdams Historisch Museum, among others. 
After a ten-year hiatus, in 2012 he returned to the 
firm as a freelancer. He collaborated on projects 
for the Mauritshuis and Hotel Genueser Schiff 
and on the new dike house in Uitdam and various 
private homes.

• Corine Mooldijk, interieurarchitect / interior 
architect 1998

• Loan Oei, auteur, tentoonstellingsmaker / 
author, exhibition curator 1985–2016
De samenwerking met Loan begon in het KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam met de tentoonstel-
ling Ikat in katoen (1982, reprise Museum voor 
Volkenkunde Rotterdam, 1983). Van 1985 tot 
2016 was Loan bij het bureau betrokken. Naast 
haar werk bij het bureau heeft zij eigen 
tentoonstellingen geinitieerd: Indigo (1985), 
Pracht en Kraal (2006) in het KIT Tropenmu-

relieve Loan in 1990. She was responsible for the 
management, administration and personnel 
matters and remained until 2018. She arrived at 
just the right moment because the assignments 
were pouring in.

• Ege J. van Dullemen, interieurarchitect / interior 
architect 2003

• Sandra Eelen, interieurarchitect / interior 
architect 1999–2002

• Marcus Engeli, industrieel ontwerper / industrial 
designer 2003

• Tony Gee, interieurarchitect / interior architect 
1992–94

• Gustav Hamm, TU-Delft industrieel ontwerper /
industrial designer 1982–97 (vanaf / since met 
/ with1994 CAD)
Gustav, een voormalige student van de Rietveld 
Academie met een TU Delft-industriële vormge-
ving-achtergrond, introduceerde in 1982 een 
‘high-tech style’ bij het bureau. Gustav bleef 
betrokken bij het bureau tot en met de opening 
van de semipermanente opstelling Mens & 
Milieu in het KIT Tropenmuseum, Amsterdam in 
1997.
Gustav, a former student at the Rietveld Academy 
with a TU Delft industrial design background, 
introduced a ‘high-tech style’ to the office in 
1982. Gustav remained with the office until the 
opening of the semi- permanent installation Man 
& The Environment at the KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam in 1997.

• Babbet Hansen, documentalist /  documentalist 
2005

• Els van Hees, boekhouder /  administrator 
1997–2022

• Frans van den Hout en /  and Arno Kolen, 
architecten /  architects 1997–1999

• Fiona Jones, interieurarchitect /  interior architect 
1996

• Wendy de Jong, webdesigner /  webdesigner 
2001–2002

• Gerda Kappelhof, administratie /  administration 
2018–2021

• Mira Kho, documentalist /  documentalist 1978
• Letteke Klooster, interieurarchitect / interior 

architect 2010–2012
• Basia Knobloch, ontwerper / designer 

ABJ-websites 2003–2004 in vaste dienst, 
daarna als zzp’er /  in permanent employment, 
later freelance

• Nicolette Lever, directiesecretaresse / executive 
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for the Stadtmuseum Stuttgart in 2009 and on 
exhibitions at the RMO and the Mauritshuis. Later 
on, she received assignments of her own from the 
latter two museums. She attended with Jowa the 
ICOM World Congress in Kyoto 2019 and 
subsequently became an ICOM member.

• Digna Reket, grafisch ontwerper / graphic 
designer 2006

• Elisabeth Röntgen, interieurarchitect / interior 
architect 1978–87
Elisabeth was een voormalige studente van 
Jowa aan de Rietveld Academie. Zij werkten 
samen aan verschillende opdrachten van 1978 
tot 1987. Ze hadden hetzelfde gevoel voor het 
ambachtelijke en dezelfde interesses op 
cultureel gebied.
Elisabeth was a former student of Jowa at the 
Rietveld Academy. They worked together on 
various assignments from 1978 to 1987. They 
shared a similar sensibility about craftsmanship 
and had the same cultural interests.

• Henri Snel, interieurarchitect / interior architect 
1992

• Annie Vonk, huishouden / housekeeping 
1974–2019

• Barbara (Buba) Wojtkowska, interieurontwer-
per, illustrator / interior architect,  illustrator 
1992–1999

Stagiairs / Interns
Er zijn stagiairs geweest van diverse academies uit 
binnen- en buitenland. Zij vonden het fantastisch dat 
ze als volwaardige medewerkers behandeld werden 
en aan het werk gezet werden. Uit stageverslagen 
blijkt dat ze bij Architectenbureau Jowa een heleboel 
geleerd hebben. Niet alleen Jowa, ook de andere 
medewerkers waren hun ‘leermeesters’, die zij 
daarvoor dankbaar waren. 
Dankzij hun symbolische stagevergoeding konden zij 
extra presentatietekeningen of maquettes maken. Dit 
stelde hen in staat een portfolio op te bouwen voor 
toekomstige sollicitaties en hierdoor waren onze 
eigen presentaties veel inzichtelijker. Er waren ook 
studenten van De Reinwardt Academie voor hoger 
beroepsonderwijs in Nederland, die bachelor- en 
masteropleidingen Cultureel erfgoed aanbiedt. 
The office welcomed interns from various academies 
of fine arts and design in the Netherlands and 
abroad. They were delighted to be treated as 
fully-fledged employees and put to work. The 
internship reports make clear just how much they 

seum, Amsterdam en ook Magische Abstractie 
(1989) in het Keramiekmuseum Princessehof in 
Leeuwarden (reprise Afrika Museum Berg en 
Dal). Zij was redacteur van de eerste twee 
boeken van Architectenbureau Jowa en ook 
ontwerper van het tweede boek. Daarnaast 
publiceerde zij haar eigen boeken.
Tegen het einde van haar bureau-activiteiten 
hield ze zich bezig met de registratie van het 
archief. 
The collaboration with Loan started at the KIT 
Tropenmuseum, Amsterdam with the exhibition 
Cotton ikats (1982; reprised at Museum van 
Volkenkunde Rotterdam, in 1983). Loan was 
involved with the office from 1985 to 2016. 
Besides her work at the firm, she initiated her own 
exhibitions: Indigo (1985), Beauty and the Bead 
(2006) in the KIT Tropenmuseum and also 
Magical Abstraction (1989) in Keramiekmuseum 
Princessehof in Leeuwarden (reprised at the Afrika 
Museum, Berg en Dal). She edited Architecten-
bureau Jowa’s first two books and designed the 
second one. Besides she published her own 
books.
Towards the end of her activities for the office, 
Loan was in charge of registering the archive.

• Anika Ohlerich, interieurarchitect / interior 
architec 2007–2016. Eerst in vaste dienst, 
daarna als zzp’er / in permanent employment 
later freelance
Nadat Anika aan de Rietveld Academie was 
afgestudeerd, werkte zij 2005-2007 bij Opera 
Ontwerpers. In 2007 kwam ze in vaste dienst 
tot 2008, aansluitend was ze tot 2016 als 
zzp’er aan het bureau verbonden. Anika werkte 
onder andere met Hilka en Jowa aan de pitch 
voor het Stadtmuseum Stuttgart in 2009 en aan 
tentoonstellingen in het RMO en het Mauritshuis. 
Later heeft zij van de twee laatstgenoemde 
musea eigen opdrachten gekregen. Zij gaf les 
aan de Gerrit Rietveld Academie tussen 
2011-2018 en nog steeds aan de Reinwardt 
Academie. Zij reisde met Jowa mee naar het 
ICOM-wereldcongres in Kyoto 2019; daarna is 
zij ook ICOM-lid geworden.
After graduating from the Rietveld Academy in 
2004, Anika worked 2005-2007 at Opera 
Ontwerpers (Opera Designers). She became a 
permanent employee in 2007, and subsequently 
freelanced for the office until 2016. Anika worked 
with Hilka and Jowa, among others, on the pitch 
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• Marjan Boot (Stedelijk Museum Amsterdam) 
2004

• Graddy Boven (Amsterdams Historisch 
Museum) 1994-1995, (Marinemuseum, Den 
Helder) 2003–2009

• Margriet van Boven (Noordbrabants Museum, 
‘s-Hertogenbosch) 1996–1998

• Koos van Brakel (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1982–2010

• Cathelijne Broers (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
Hermitage, Amsterdam) 2002–2011

• Marijke Brouwer (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 1990-1993 

• Adriana Buurman (Zuiderzeemuseum, Enkhui-
zen) 1988

• Quentin Buvelot (Mauritshuis, Den Haag) 2018
• Frits Cowan (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1982–1992
• Annemarie den Dekker (Amsterdams Historisch 

Museum) 2000–2004
• Renske Dooijes (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• Els Drummen (Cobra Museum voor Moderne 

Kunst, Amstelveen) 2010–2016
• Umut Durmuş (Sakıp Sabancı Museum) 

2012–2013 
• David van Duuren (KIT Tropenmuseum, 

Amsterdam) 1982–2003
• Owen Eilbracht (Museum Willet-Holthuysen, 

Amsterdam) 1995–1996 
• Eelco Elzenga (Paleis Het Loo, Apeldoorn) 

–2013
• Timo Epping (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• René van Es (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• Paul Faber (Museum voor Volkenkunde 

Rotterdam, KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1992–2006 

• Titia Frieling (De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 
1992–96

• Frans Fontaine (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1998–2000

• Emilie Gordenker (Mauritshuis, Den Haag) 
2015–2018

• Henk Jan Gortzak (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 1985–2000

• Martine Gosselink (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 2002

• Wouter de Groot (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden)

learned during their time at Architectenbureau Jowa. 
Not only Jowa, but also the other employees were 
their ‘tutors’, to whom they were grateful. 
Thanks to their nominal internship stipend they could 
make additional presentation drawings or scale 
models. This enabled them to build up a portfolio for 
future job applications and made our own presenta-
tions much more perceptive. There were also students 
from De Reinwardt Academie, a Dutch institution for 
higher vocational education in the Netherlands, which 
offers bachelor’s and master’s degrees in Cultural 
heritage.  

In alfabetische volgorde / In alphabetical order
• Ibrahim Abousleiman 
• Nicolet E. Bekker
• Thomas Entner
• Claudia Fischer
• Olga Frenkel
• Marjanne de Haas 
• Ieneke Haselberg
• Jenny van Heeringen 
• Janneke Heys
• Karin van Kleinwee 
• Jana Korbel
• Saskia Kubic
• Francine van Loon
• Betty Man
• Benz Roos
• Eijda Tervoort
• Judith van der Wal

En vele anderen /and many others

En de volgende medewerkers van instituten en 
musea / And the following associates from institu-
tions and museums
• Victorine Arnoldus (Kijk in ’t Jat, Universiteit 

Groningen)
• Selma Al Radi (National Museum of Antiquities 

Sana’a) 1986-1990
• Ron Beers (De Nieuwe Kerk, Hermitage, 

Amsterdam) 2011
• Wim de Bell (Amsterdams Historisch Museum) 

1986–99
• Vincent Boele (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2001–2011
• Birgit Boelens (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2010–2011
• Rita Bolland (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1982–85

• Norbert Middelkoop (Amsterdams Historisch 
Museum) 2000–2009

• Charles de Mooij (Noordbrabants Museum) 
1996–98

• Eric Moormann (gastconservator / guest 
curator, De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 1992–
1993

• Edo Mulder (Amsterdams Historisch Museum) 
1992–2010 

• Marije de Nood (Museum Catharijneconvent, 
Utrecht) 2020

• Hetty Nooy-Palm (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam, Tana Toraja) 1983

• Nine Noten (Nationaal Comité 4 en 5 mei) 
2008

• Nazan Ölcer (Sakıp Sabancı Museum) 
2006–2013

• Rita van Oosterhoud (Rijksmuseum van Oudhe-
den, Leiden)

• Els Ottenhof (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen) 1999–2010

• Svetlana Philippova (Hermitage, Sint-Peters-
burg) 1997–2003 

• Marieke Peters (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden)

• Michail Piotrovsky (Hermitage, Sint-Petersburg /  
Hermitage Amsterdam) 1998–2011

• Benno Premsela (Stichting Indigo) 1983–1995
• Selma al Radi (National Museum of Sana’a, 

Amiriya Project) 1986–2005
• Maarten Raven (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 2016–2018
• Hein Reedijk (Museum Volkenkunde Rotterdam) 

1982–1993
• Gusta Reichwein (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2007
• Martha Reijmers (KIT Tropenmuseum, Amster-

dam) 1992–2008
• Hans Rooseboom (Rijksmuseum, Amsterdam) 

2001
• Fred Ros (Museum Volkenkunde, Rotterdam) 

1991–1993
• Ruud Ruhé (Amsterdams Historisch Museum) 

1992–2010
• Helen van Ruiten (Galerie Binnen, Amsterdam) 

1981–1998
• Epco Runia (Mauritshuis, Den Haag) 2015–

2018 
• Lejo Schenk (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

2000–2009

• Ruurd Halbertsma (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 1986–2015

• Dilia Hernandez (Fundación Oswaldo Vigas 
Caracas, Venezuela) 2016

• Mirjam Hoijtink (De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 
1995–1998 

• Kees ter Horst (W.E. Jansen Fonds) 2000–2019
• Liesbeth van der Horst (Verzetsmuseum, 

Amsterdam) 1995–2001
• Itie van Hout (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1986–2001
• Charlotte Huygens (Museum Volkenkunde 

Rotterdam, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) 
1993–2011

• Peter Jacobs (Amsterdams Historisch Museum) 
1999–2012

• Guido Jansma (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen) 2015–2018

• Pienke Kal (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1983–1996

• Peter van Kester (Galerie Binnen) 1981–1998
• Pieter ter Keurs (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 
• Hanneke Kik (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 2013–2018
• Anneke van der Kieft (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2010
• Renée Kistemaker (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2000
• Dragan Klaić (Theaterinstituut Nederland 

Amsterdam) 1997
• Marlies Kleiterp (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2011
• Boudewijn Koopmans (Cobra Museum voor 

Moderne Kunst, Amstelveen, Mauritshuis) 
2013–2018

• Helbertijn Krudop (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) tot 2018

• Pauline W. Kruseman (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum) 
1982–2009

• Carel van Leeuwen (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 1986–2002

• Susanne Legêne (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1997–2008

• Margriet Lestrade (Letland-project, Museum 
Rijswijk) 1995–2013

• Harry Leyten (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1983–1985

• Ben Meulenbeld (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1986–2008
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• Marjan Boot (Stedelijk Museum Amsterdam) 
2004

• Graddy Boven (Amsterdams Historisch 
Museum) 1994-1995, (Marinemuseum, Den 
Helder) 2003–2009

• Margriet van Boven (Noordbrabants Museum, 
‘s-Hertogenbosch) 1996–1998

• Koos van Brakel (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1982–2010

• Cathelijne Broers (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
Hermitage, Amsterdam) 2002–2011

• Marijke Brouwer (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 1990-1993 

• Adriana Buurman (Zuiderzeemuseum, Enkhui-
zen) 1988

• Quentin Buvelot (Mauritshuis, Den Haag) 2018
• Frits Cowan (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1982–1992
• Annemarie den Dekker (Amsterdams Historisch 

Museum) 2000–2004
• Renske Dooijes (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• Els Drummen (Cobra Museum voor Moderne 

Kunst, Amstelveen) 2010–2016
• Umut Durmuş (Sakıp Sabancı Museum) 

2012–2013 
• David van Duuren (KIT Tropenmuseum, 

Amsterdam) 1982–2003
• Owen Eilbracht (Museum Willet-Holthuysen, 

Amsterdam) 1995–1996 
• Eelco Elzenga (Paleis Het Loo, Apeldoorn) 

–2013
• Timo Epping (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• René van Es (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden)
• Paul Faber (Museum voor Volkenkunde 

Rotterdam, KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1992–2006 

• Titia Frieling (De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 
1992–96

• Frans Fontaine (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1998–2000

• Emilie Gordenker (Mauritshuis, Den Haag) 
2015–2018

• Henk Jan Gortzak (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 1985–2000

• Martine Gosselink (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 2002

• Wouter de Groot (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden)

learned during their time at Architectenbureau Jowa. 
Not only Jowa, but also the other employees were 
their ‘tutors’, to whom they were grateful. 
Thanks to their nominal internship stipend they could 
make additional presentation drawings or scale 
models. This enabled them to build up a portfolio for 
future job applications and made our own presenta-
tions much more perceptive. There were also students 
from De Reinwardt Academie, a Dutch institution for 
higher vocational education in the Netherlands, which 
offers bachelor’s and master’s degrees in Cultural 
heritage.  

In alfabetische volgorde / In alphabetical order
• Ibrahim Abousleiman 
• Nicolet E. Bekker
• Thomas Entner
• Claudia Fischer
• Olga Frenkel
• Marjanne de Haas 
• Ieneke Haselberg
• Jenny van Heeringen 
• Janneke Heys
• Karin van Kleinwee 
• Jana Korbel
• Saskia Kubic
• Francine van Loon
• Betty Man
• Benz Roos
• Eijda Tervoort
• Judith van der Wal

En vele anderen /and many others

En de volgende medewerkers van instituten en 
musea / And the following associates from institu-
tions and museums
• Victorine Arnoldus (Kijk in ’t Jat, Universiteit 

Groningen)
• Selma Al Radi (National Museum of Antiquities 

Sana’a) 1986-1990
• Ron Beers (De Nieuwe Kerk, Hermitage, 

Amsterdam) 2011
• Wim de Bell (Amsterdams Historisch Museum) 

1986–99
• Vincent Boele (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2001–2011
• Birgit Boelens (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2010–2011
• Rita Bolland (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1982–85

• Norbert Middelkoop (Amsterdams Historisch 
Museum) 2000–2009

• Charles de Mooij (Noordbrabants Museum) 
1996–98

• Eric Moormann (gastconservator / guest 
curator, De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 1992–
1993

• Edo Mulder (Amsterdams Historisch Museum) 
1992–2010 

• Marije de Nood (Museum Catharijneconvent, 
Utrecht) 2020

• Hetty Nooy-Palm (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam, Tana Toraja) 1983

• Nine Noten (Nationaal Comité 4 en 5 mei) 
2008

• Nazan Ölcer (Sakıp Sabancı Museum) 
2006–2013

• Rita van Oosterhoud (Rijksmuseum van Oudhe-
den, Leiden)

• Els Ottenhof (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen) 1999–2010

• Svetlana Philippova (Hermitage, Sint-Peters-
burg) 1997–2003 

• Marieke Peters (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden)

• Michail Piotrovsky (Hermitage, Sint-Petersburg /  
Hermitage Amsterdam) 1998–2011

• Benno Premsela (Stichting Indigo) 1983–1995
• Selma al Radi (National Museum of Sana’a, 

Amiriya Project) 1986–2005
• Maarten Raven (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 2016–2018
• Hein Reedijk (Museum Volkenkunde Rotterdam) 

1982–1993
• Gusta Reichwein (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2007
• Martha Reijmers (KIT Tropenmuseum, Amster-

dam) 1992–2008
• Hans Rooseboom (Rijksmuseum, Amsterdam) 

2001
• Fred Ros (Museum Volkenkunde, Rotterdam) 

1991–1993
• Ruud Ruhé (Amsterdams Historisch Museum) 

1992–2010
• Helen van Ruiten (Galerie Binnen, Amsterdam) 

1981–1998
• Epco Runia (Mauritshuis, Den Haag) 2015–

2018 
• Lejo Schenk (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

2000–2009

• Ruurd Halbertsma (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 1986–2015

• Dilia Hernandez (Fundación Oswaldo Vigas 
Caracas, Venezuela) 2016

• Mirjam Hoijtink (De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 
1995–1998 

• Kees ter Horst (W.E. Jansen Fonds) 2000–2019
• Liesbeth van der Horst (Verzetsmuseum, 

Amsterdam) 1995–2001
• Itie van Hout (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 

1986–2001
• Charlotte Huygens (Museum Volkenkunde 

Rotterdam, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) 
1993–2011

• Peter Jacobs (Amsterdams Historisch Museum) 
1999–2012

• Guido Jansma (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen) 2015–2018

• Pienke Kal (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1983–1996

• Peter van Kester (Galerie Binnen) 1981–1998
• Pieter ter Keurs (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 
• Hanneke Kik (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) 2013–2018
• Anneke van der Kieft (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2010
• Renée Kistemaker (Amsterdams Historisch 

Museum) 1992–2000
• Dragan Klaić (Theaterinstituut Nederland 

Amsterdam) 1997
• Marlies Kleiterp (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 

Hermitage, Amsterdam) 2011
• Boudewijn Koopmans (Cobra Museum voor 

Moderne Kunst, Amstelveen, Mauritshuis) 
2013–2018

• Helbertijn Krudop (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) tot 2018

• Pauline W. Kruseman (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum) 
1982–2009

• Carel van Leeuwen (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 1986–2002

• Susanne Legêne (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1997–2008

• Margriet Lestrade (Letland-project, Museum 
Rijswijk) 1995–2013

• Harry Leyten (KIT Tropenmuseum, Amsterdam) 
1983–1985

• Ben Meulenbeld (KIT Tropenmuseum, Amster-
dam) 1986–2008
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• Tanja van der Zon (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 2013–2018

Verlichting
Lighting
• Amiriya Madrasa Moskee 2005
• Amsterdams Historisch Museum 1992-2010
• Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstel-

veen 1992-2016
• Genueser Schiff 2008-2022
• Hermitage Museum, Amsterdam 2004-2011
• Huis Marseille, Amsterdam 2000
• KIT Tropenmuseum, Amsterdam 1982-2010
• Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 

1985-2004
• Museum van Loon, Amsterdam 2010
• Mauritshuis, Den Haag 2015-2018
• National Museum Sana’a 1986-1989
• De Nieuwe Kerk, Amsterdam 1992 -2013
• Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
• State Hermitage Museum, St. Petersburg
• Museum Willet Holthuysen, Amsterdam

Opdrachtgevers openbare ruimtes en kantoren
Commissioners for public spaces and offices
• Marc A Campo (ADP, Abma, Dirks en Partners)
• Maarten Asscher (Atheneum Boekwinkel) 
• Philipp Brandt (Hotel Genueser Schiff) 2008–

2021
• Peter de Hond (Bontboutique) 1972
• Gunther Lambert 1982–86
• Nico Nobel (Nobel & Van Wierst Belastingad-

viseurs, Nobel Publicaties) 1986–2005
• Nine Noten (Nationaal Comité 4 en 5 mei) 

2008
• Deborah en Steve Pepper (Capsicum Natuur-

stoffen) 1980–2008
• Rozemond Advocaten 1980-2012
• Gerard Strang, Lubbers & Dijk Notarissen
• Mr. H.A. van Ramshorst, Van Vliet en Rozemond 

Advocaten

Particuliere opdrachtgevers
Private commissioners
• S. en E. Agoston
• W. van Agtmaal en J. van Gerven
• G. d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht
• Familie Van Asch van Wijck-von Papen
• J. Bala
• H.G.M. Blocks
• Familie J.M. Boll-Kruseman

• Bianca Schrauwen (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum) 
–2010

• Mirjam Shatanawi (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 2002

• Lucie Snoeker (Amsterdams Historisch Museum) 
1991–2019

• Paul Spies (D’ARTS, Amsterdams Historisch 
Museum) 1990–1998 en 2009–2010

• Erwin Spitse (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen) 2000–2018

• John van der Steen 1994-2017 (Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden)

• Jill van der Sterren-Hendriks (Rijksmuseum van 
Oudheden, Leiden) 2010–2015

• Christien Uringa (D’ARTS, Vredespaleis, Den 
Haag) 2012–2019

• Ernst Veen (De Nieuwe Kerk, Amsterdam) 
1992–2011

• Selkit Verberk (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden)

• Jan Verwers (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 1986-1993 

• Lea van der Vinde (Mauritshuis, Den Haag) 
2018

• Diane Visser (Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heeren-
berg) 1998–2003

• Henk van der Vlier (KIT Tropenmuseum, 
Amsterdam) 1983–2007

• Bert Vreeken (Amsterdams Historisch Museum) 
1992–2010

• John Vrieze (De Nieuwe Kerk, Amsterdam, 
Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstel-
veen) 1992–2009

• Lodewijk Wagenaar (Amsterdams Historisch 
Museum) 1992–2009 

• Rita Wassing (Museum Nusantara, Delft) 
1979–1989

• Wim Weijland (Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden) 2004–2018

• Katja Weitering (Cobra Museum voor Moderne 
Kunst, Amstelveen, Museum Catharijneconvent, 
Utrecht) 2004–2020

• Annemarie de Wildt (Amsterdams Historisch 
Museum) 1998–1999

• Diana Wind (Museum Schiedam, Sakıp 
Sabancı Museum Mardin, Museum Rijswijk) 
2013–1919

• Hedwig van Wösten (Mauritshuis, Den Haag) 
2015–2018

• Rob van Zoest (D’ARTS) 1997–2012
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• Basia Knobloch 
• Gracia Lebbink 
• Dick Letema
• LevievanderMeer – Victor Levie
• Maarten Meevis
• Lesley Moore 
• Hanneke Nooren 
• Pinxit – Pim van Schaik 
• Studio Roozen – Pieter Roozen 
• van Rosmalen & Schenk grafische vormgevers 
• Studiosap – Mariëlle Tolenaar 
• UNA designers – André Cremer, Hans Bockting
• Jolijn van der Wouw

Decorontwerpers en kunstschilders / 
Set designers and painters
• Paul Gallis
• Lovis van Poeteren 
• Rob Schotsman
• Benno de Vries

Audiovisuele specialisten /Audiovisual specialists
• Lalita Media – Felix van Lamsweerde
• Menno Schrap
• Studio Louter
• Technodesk – Edwin Teunissen
• VHS

Restauratoren en tentoonstellingsinrichters /
Restorers and exhibition installers
• Artefactmontage – Mark de Graaf 
• Camionontwerp – Quirijn Calis
• Els Hunia 1982–2006 
• Marianne Inkelaar
• Josée Lunsingh Scheurleer
• Arjen Smolenaars 
• Tactica Art – Walter de Gruiter
• Ivo Zommerschoe 

Lichtontwerpers en adviseurs / Lighting designers 
and advisers
• Joost de Beij
• Carlo von Meijenfeldt
• Ton de Mol
• André Tammes LDP
• Hans Wolff
  
Diverse adviseurs / Miscellaneous advisers
• ABT ingenieurs in bouwtechniek – Gyuszi 

Florian, Albert Jansen, Rob Nijsse
• Galjema – Johan Zandee, Fokko Mienstra

• P. Boon
• P. Brinkman
• J. Chapman en S. Otto
• Familie Van Duyn
• N. Fox-Martin
• I. Gonda
• H.J. Gortzak
• Familie Greidanus
• E. Hammerstein
• D. en M. Hansen
• K.A. ter Horst en B. von Dehn
• J. de Jonge en J. van Dijk
• M. Kann
• M. Kleiterp
• J. Kneppers
• Familie F. van Lamsweerde
• M. van der Lande
• Familie Lionarons
• W. Lips
• J. Luxwolda
• J. Mercer
• H. Mes
• N. Nobel
• S. Otto en D. Wehman
• S. en D. Pepper
• V. Perazzolo 
• A.R.C. en H.A. van Ramshorst
• E. Renaud
• B. Rogaar
• H. Rogaar
• B. Romeyn
• M. Saks
• L. Sanders
• Familie Schoorl
• Ch. Smit
• L. Snoeker
• G. Strang
• H. Sutherland
• F. Theuws en G. Lebbink
• A. Tilanus
• G.T.S. Verhoeven
• K. Virolainen
• T. Wagemakers

Samenwerkende partijen
Collaborative partners
Grafisch ontwerpers / Graphic designers
• Artgrafica – Mónica Waalwijk de Carvalho
• Anneke de Bruin
• Tjaart Jager
• Kappelhof & Fermont
• André Kars
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• Amsterdam Museum
• Koos Baay
• Alexander van Berge
• Eva Besnyő
• Mike Bink
• Peter-Jan Bomhof
• Morad Bouchakour
• Michel Claus
• Monique Degenaar
• Wil van Dusseldorp
• Sean Fritzpatrick
• Frits Gerritsen
• Truus van Gog
• Hotel Genueser Schiff
• State Hermitage Museum, Yury Molodkovets
• Herman van Heusden
• Rob van den Heuvel
• Ivo Hoekstra
• Kasteel Huis Bergh – Ineke Schaars
• Ata Kandó
• KIT Tropenmuseum, Amsterdam – Vidoc
• Jörgen Koopmanschap
• Araldo de Luca
• Jeroen Musch
• Martin Neuman
• Hanneke Nooren
• Ferry André de la Porte
• Eveline Renaud
• José van Rielen
• Guus Rijven
• Marin de Rochemont
• Roos & Blom
• van Rosmalen & Schenk
• Ursula Schulz-Dornburg
• John Vaughan
• Marian van de Veen-van Rijk
• Rob Versluys & Diederik Ingel
• Fridtjof Versnel
• Jan Versnel
• Visual Art Box
• Rico del Viva
• Thijs Wolzak

Audiovisuele presentaties / 
Audio visual presentations
•  Lauta Media - Felix van Lamsweerde 

• Kunsthistorisch Advies en Organisatiebureau 
D’ARTS – Paul Spies, Rob van Zoest

• Motivaction marktonderzoeksbureau
• Strackee

Uitvoerders en leveranciers
Contractors and suppliers
Aannemers / Contractors
• Derksen & Singerling
• G.T.S. Verhoeven
• Kneppers

Meubelmakers, constructiefirma’s, tentoonstellings-
bouwers / Furniture manufacturers, construction 
firms, exhibition builders
• Glasbouw Hahn
• Houtwerk
• Kloosterboer
• Roord Binnenbouw 
• T & T Expo – Pim van de Glind, Ton Barends
• Ubachs
• Vechtmetaal
• G.T.S. Verhoeven

Stoffeerders / Upholsterers
• Siersema
• Cees Smit
• Theatex

Kunststofverwerkers / Plastics processors 
• Eiso Bergsma
• ISPA Plastic 

Reprobedrijven / Reprographic companies
• Edzone
• Kleur Gamma
• Eyes on Media (voorheen) Capilux
• Rijnja Repro
• Riwi ColloType
• Studio Rood 

Verlichting / Lighting 
• BEGA Ton de Mol
• ERCO Lighting – Carlo von Meijenfeldt
• Accent iGuzzini – Ronald Schut
• Lichtstudio van der Hee by Robbert 
• Matcall LED-specialist – J. Metselaar
• Q-Cat – John en Roel Meijer

Fotografie / Photography
• Frans van Ameyde

Tot slot: vrienden en belangrijke contacten
In conclusion: friends and important contacts
• Siegfried van den Bergh (financieel adviseur, 

accountant / financial adviser, accountant) 
1977–1989

• Willem van Bennekom (asieladvocaat  / asylum 
lawyer) 1971-1975

• Clemens Bruehl (Erasmus Commissie, Erasmus 
Commission, stond garant voor Jowa bij 
immigratiedienst / stood guarantor for Jowa at 
immigration service) 1970–1976

• Baron Schelto van Heemstra (cultureel attaché, 
Nederlandse Ambassade Belgrado, Joegosla-
vië / cultural attaché, Dutch embassy Belgrade, 
Yugoslavia) 1970

• Carla Kuit (vriendin /friend) Architectenbureau 
Jowa 1976 -2021 Amsterdam

• Gregor Langfeld (vriend, maakte in 1988 in 
Jemen inspiratiefoto’s voor de Jemen-tentoon-
stelling / friend, made inspiration photos in 
Yemen in 1988 for the Yemen exhibition) 

• Frank Ligtvoet (vriend, auteur eerste boek 
Architectenbureau Jowa / friend, author first 
book Architectenbureau Jowa) 2001

• Paul Mertz (vriend, communicatieadviseur / 
friend, communication advisor)

• Reimar Schefold (vriend, adviseur ABJ boek 3 
en Siberut, Speelgoed voor de Zielen, Tana 
Toraja / friend, advisor ABJ book 3, Siberut, Toys 
for the Souls, Tana Toraja)

• Ursula Schulz-Dornburg (vriendin, Abenteuer 
Spielzeuge, Tana Toraja / friend, Abenteuer 
Spielzeuge, Tana Toraja)

Galeries en leveranciers
Galleries and suppliers 
Het bureau werkte indirect samen met verschillende 
leveranciers. Van woninginrichters tot verlichtings-
firma’s, van moderne tot ‘niet-westerse’ kunst-
galeries, van antiquairs tot stoffenhandelaars en 
Perzische en oosterse tapijtengaleries.
The office worked indirectly with many different 
suppliers, ranging from interior decorators to lighting 
companies, from galleries of modern to ‘non-West-
ern’ art, from antique dealers to fabric suppliers and 
Persian and Oriental carpet galleries.

Om er een paar te noemen: / To name a few:
• Astamangala – Sjoerd de Vries
• Galerie Binnen – Helen van Ruiten, Peter van 

Kester 1982-1998
• Capsicum 1980 – 2009
• Foumani
• Metz & Co 
• Ruys Interieurs
• Ineke Schierenberg en Rachel van der Brug 

Het bureau is alle werkplaatsen, fabrikanten en 
leveranciers en hun medewerkers dankbaar voor 
de goede samenwerking.
The office is grateful to all the workshops, manufac-
turers and suppliers and their staff for their fine 
cooperation. Appendix Acknow
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Appendix
Langetermijnprojecten 
per opdrachtgever 

Appendix
Long-term projects 
per client
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R. & B. van Ramshorst 1978  | 1999 – 2019

Gisèle d’Ailly / Castrum Peregrini 1978 | 1981 – 1988

Museum Nusantara, Delft  1979 – 1989

Capsicum Natuurstoffen  1980 – 1991

Van Vliet en Rozemond  1981 – 2012

Gunther Lambert Collection  1981 – 1988

KIT Tropenmuseum, Amsterdam  1982 – 2010

Museum voor Volkenkunde, Rotterdam  1983 – 1997

M. van der Lande  1984 | 1999

KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam  1985 – 2004

N. Nobel  1985 – 1986 | 2005 – 2008

National Museums Sana’a  1986 – 1990

Nobel & Van Wierst  1986 – 1990

Nobel Publicaties / Publications  1988 – 1990

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden  1986 – 1994 | 2008 – 2018

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen  1988 – 1993

S. & D. Peppe  1988 – 1994 | 2008

Amsterdams Historisch Museum  1992 – 2010

De Nieuwe Kerk, Hermitage, Amsterdam  1992 – 2013

Lubbers & Dijk Notarissen  1993 – 2007

Hermitage, Sint Petersburg  1993 – 2011

Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam  1994 – 2012

Verzetsmuseum, Amsterdam  1995 – 2001

Kunstkamera, Sint-Petersburg  1996 | 2003 – 2005

L. Snoeker  1997 – 2018

Kasteel Huis Bergh, ‘s-Heerenberg  1998 – 2003

Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen  2000 – 2016

Amiriya Madrasa, Rada’a, Jemen  2001 – 2005

Marinemuseum, Den Helder  2003 – 2006

Hotel Genueser Schiff  2004 – 2021

G. Strang  2006 – 2016

S. Otto, D. Wehman, J. Chapman  2006 – 2021

Familie Rogaar  2006 – 2019

Sakip Sabanci Museum Istanbul / Mardin 2012 – 2013

Mauritshuis, Den Haag  2015 – 2018

A
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A
 
Aga Khan Trust for Culture; Anne de Henning
122, 123, 272

Gisèle d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht
501 top

Alamy
394

Frans van Ameyde
45, 79

Amsterdam Museum
104, 106, 138
  
Architectenbureau Jowa*
6, 9, 15, 18, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 
45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 7o, 72, 73, 77, 78, 80, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 
94, 97, 99, 100, 101, 107, 109, 111, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 128, 129, 131, 
135, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 151, 154, 159, 165, 166, 168, 169, 173, 
175, 184, 190, 195, 198,  200, 201, 208, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 229, 230, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 
240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
251 264, 269, 270, 276, 277, 280, 281, 282, 
286, 289, 291, 297, 304, 306, 307, 314, 317, 318, 
321, 322, 323, 324, 327, 382, 383, 389, 397, 
399, 400, 404, 406, 407, 409, 410, 412, 413, 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 436, 
439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449, 450, 
444, 445, 451, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 463, 468, 469, 469A, 470, 471, 
472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 
493, 494, 496, 499, 506, 507, 510

*Deze foto’s zijn op te vragen via het Stadsarchief 
Amsterdam. / These photos can be requested from 
the Amsterdam City Archives.

Alle niet genummerde beelden zijn snapshots 
gemaakt door Jowa. / All unnumbered images are 
snapshots taken by Jowa. 
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Appendix
Fotoverantwoording

Appendix
Photo credits

F

Sean Fitzpatrick
69, 105

Fundación Oswaldo Vigas
177

G

Luuk Geertsen
182, 256, 258

Genueser Schiff
134, 189

Frits Gerritsen
20, 21, 42, 43, 56, 57, 61, 62, 75, 192, 194

Truus van Gog
71, 81

H

Kees Hageman 
16 (Town & Country)

Els Hunia 
226

I

Imago
252

Matthijs Immink
328

J

Judith Jockel
191

The Jordan Museum
254

Jowa (zie Architectenbureau Jowa)

K

Ata Kandó
500, 503

Cecile de Kegel
154

B

Koos Baay
2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 36, 51, 505

Alexander van Berge
206 (omslag / cover),
85, 86, 89, 96, 117, 130, 132, 133, 140, 150, 153, 
154, 155, 156, 158, 163, 180, 190, 199, 205, 
206 (omslag ABJ BOEK3), 207, 250, 271, 273, 
275, 288, 294, 299, 302, 308, 309, 312, 313, 
320, 502 

Eva Besnyö / MAI 
omslag ‘Over Jowa’ deel van dit boek
cover ‘About Jowa’ part of this book

Mike Bink
44, 46, 160, 167, 179, 181, 183, 188, 189, 225, 
227, 228, 253, 255, 259, 266, 278, 438

Nico Boink
74

Morad Bouchakour
197

Milica Buha
474

C

Michel Claus
88, 93, 95, 110, 112, 113, 137, 196, 290, 298, 
310, 311, 430 

Cobra Museum voor Moderne Kunst
176

Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereld-
culturen
19, 23, 25, 26, 41, 59, 60, 76, 108, 193, 204, 
232

Colliers International
22

D

László Dormán
464

Wil van Dusseldorp
7, 53, 303

Appendix Photo credist
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S

Reimar Schefold
11, 30, 385

Ursula Schulz-Dornburg
27, 29, 31, 305, 316, 495

Stadsarchief Amsterdam; Doriann Kransberg
102

Stadsarchief Amsterdam
434, 435, 489

The State Hermitage Museum
103 125

Fam. Steinitz
452

Studio Louter
167, 267

T

Ter Haar Makelaars
504

Peter Tijhuis
174, 260

V

John Vaugan
54

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad; Maarten Brinkgreve
490

Versnel Fotografen
35, 71, 86, 107, 126, 150, 152, 202, 203, 287, 
293

Visual Art Box
292

W

Thijs Wolzak
84

Z

Fabio Zanzeri
178, 211, 261

L

Gunther Lambert
17, 66

Gregor Langfeld
395

Marius van Leeuwen
295, 296

M

Mauritshuis
170, 171, 172, 212, 257, 262, 263, 268, 274

Ria Mesaros
455

Jeroen Musch
210

N

De Nieuwe Kerk
87, 98, 162

O

Rob Overmeer
187, 285

P

Ferry André de la Porte
1

R

Eveline Renaud
24, 164, 319, 329 – 372, 397 – 381, 437

Rijksmuseum voor Oudheden
234, 300

Guus Rijven
8, 58

Marin de Rochemont
315, 326

van Rosmalen & Schenk
150, 157, 161, 209
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