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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.
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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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441 | Mijn broer Feri 
en ik in de tuin van het 
Archeologisch Museum 
in Pula, Kroatië, 1959. 
We omhelzen een groot 
Romeins olievat om te 
voelen of wij zo ver ge-
groeid waren dat onze 
vingertoppen elkaar 
konden raken.
My brother Feri and 
I in the garden of the 
Archaeological Museum 
in Pula, Croatia, 1959. 
We were hugging a 
large Roman oil barrel 
to see if we had grown 
enough so that our 
fingertips could touch.
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geschiedenis

About Jowa
My family
history

442 | Mijn ouders in 
Belgrado, 1946
My parents in Belgrade, 
1946

De families van mijn ouders hebben wortels in vele 
landen en culturen. Mijn ouders, beiden met een 
gemengde religieuze achtergrond, werden heel sterk 
getekend door de Tweede Wereldoorlog. 

The roots of my parents’ families come from many 
countries and cultures. My parents, both from mixed 
religious backgrounds, were profoundly affected by 
the Second World War.
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I was born in Novi Sad, Vojvodina, in what was then 
Yugoslavia, on 6 May 1948.1 My family had 
Hungarian, German and Serbian roots in the 
Austro-Hungarian Empire or Dual Monarchy. My 
mother, Magda Gerber, was born in Senta, 
Vojvodina, in 1916. She, came from a brewers’ family 
in Ó Becse, now Stari Bečej. Her father’s 
great-grandfather Joakim Vujić founded the Serbian 
Theatre in Kragujevac. 

The Vujić family belonged to the Serbian Orthodox 
Church. The Gerbers were Jewish, but this was never 
discussed in the family. My nanny Ria Vécsi, who 
was also Jewish, remembers how during her 
introductory visit it was impressed upon her that 
family, religion and politics were never discussed as 
this would only lead to misery. My parents gave my 
brother and me non-Jewish names. 

My mother was raised in boarding schools. She 
received a strict education there and participated in 
various activities, such as skiing, and took violin 
lessons. She went on to study pedagogy in Kraguje-
vac. After that, she worked as a teacher in small 

ging pedagogiek studeren in Kragujevac. Daarna 
werkte ze als onderwijzeres in kleine dorpen in de 
Vojvodina totdat zij trouwde. Ze werd warm 
opgenomen in een traditionele joodse familie. Hier 
voelde zij de geborgenheid waar ze in haar jeugd 
zo naar verlangd had. 

Mijn vader, Ferenc Kiss Jovák, werd geboren in 
1911 in Senta. Zijn vader was katholiek, zijn 
moeder joods. Mijn grootvader, Imre, ging in 1915, 
tijdens de Oostenrijks-Hongaarse bezetting, naar 
Kotor in Montenegro om te werken als scheepstim-
merman. Zijn vrouw, Katalin Bruch, bleef alleen 
achter met de vijf kinderen van wie mijn vader de 

Ik ben geboren op 6 mei 1948 te Novi Sad, in de 
Vojvodina in toenmalig Joegoslavië1. Mijn familie 
had Hongaarse, Duitse en Servische wortels in de 
Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. 
Mijn moeder, Magda Gerber, is in 1916 geboren in 
Senta in de Vojvodina. Zij stamde uit een bierbrou-
wersfamilie in Ó Becse, nu Stari Bečej. Haar vaders 
overgrootvader, Joakim Vujić, was de oprichter van 
het Servisch Theater in Kragujevac. De familie Vujić 
was Servisch-orthodox. De Gerbers waren joods, 
maar daar werd in de familie niet over gesproken. Zo 
herinnert Ria Vécsi, mijn voormalige oppas en 
eveneens joods, zich hoe ze tijdens haar eerste 
bezoek kreeg ingeprent dat er niet over familie, 
geloof en politiek gepraat mocht worden omdat daar 
toch alleen maar ellende van kwam. Mijn ouders 
gaven mijn broer en mij dan ook niet-joodse namen.
 
Mijn moeder groeide op in internaten. Ze kreeg er 
een strenge opvoeding en deed mee aan de erbij 
horende activiteiten zoals skiën en vioollessen. Zij 

443 | Advertentie van de 
Gerber Bierbrouwerij en 
IJsfabriek, 1905

Advertisement of the Gerber 
Brewery and Ice Factory, 
1905

1. De autonome provincie Vojvodina hoorde tot 1918 bij de 
Oostenrijks- Hongaarse dubbelmonarchie, vanaf 1922 bij het 
koninkrijk Joegoslavië, van 1946 -1991 socialistische federale 
republiek Joegoslavië en sinds 1992 bij de republiek Servië. 

1. The autonomous province of Vojvodina belonged to the Austro-
Hungarian dual monarchy until 1918, from 1922 to the Kingdom 
of Yugoslavia, from 1946 -1991 to the Socialist Federal Republic 
of Yugoslavia and from 1992 to the Republic of Serbia.

444 | De familie Gerber, 
1904. In het midden mijn 
grootmoeder Matild, om-
ringd door haar ouders 
Anna Gerber-Reichl en 
Jakob Gerber en familie.

The Gerber family, 1904. In 
the middle is my grandmother 
Matild surrounded by her 
parents Anna Gerber-Reichl 
and Jakob Gerber and family.

About Jow
a –1948

O
ver Jow

a –1948

villages in the Vojvodina region until she married. 
She was welcomed into a traditional Jewish family, 
finally finding the warmth and sense of security she 
had longed for in her youth. 

My father, Ferenc Kiss Jovák, was born in Senta as 
well in 1911 to a Catholic father and a Jewish 
mother. In 1915 my grandfather Imre went to Kotor in 
Montenegro to work as a ship’s carpenter during the 
Austro-Hungarian occupation of Serbia. Imre’s wife, 
Katalin Bruch, stayed behind with their five children, 
of whom my father was the youngest. She died 
young, even before the end of the First World War. 
My grandfather then took a second wife, Katalin 
Benak, who had four children from her first marriage. 
Before the war, mixed marriages were common. 
Society was quite open-minded about this.

My father moved to Belgrade at a very young age 
to train as a master shoemaker in one of the chic 
salons there that made luxury bespoke footwear. He 
married a Jewish woman, Malvina, and they lived in 
Belgrade until 1942, when the persecution of the 
Jews began. They fled to Senta, then occupied by 

jongste was. Zij stierf jong, nog voor het einde van 
de Eerste Wereldoorlog. Mijn grootvader 
hertrouwde met Katalin Benak, die vier kinderen 
meebracht uit haar eerste huwelijk. Voor de oorlog 
waren gemengde huwelijken gewoon. De 
maatschappij was hier redelijk ruimdenkend over.
Mijn vader verhuisde al heel jong naar Belgrado 
om zich te bekwamen als meesterschoenmaker in 
een van de chique salons, waar ze luxe schoenen op 

445 | De familie Kiss Jovák, 
1915. Moeder Katalin Bruch 
met de kinderen bij de foto-
graaf om naar vader in Kotor 
te sturen. Onder tweede van 
links mijn vader, de jongste.

The Kiss Jovák family, 1915. 
Mother Katalin Bruch with the 
children at the photographer’s 
studio to send to their father in 
Kotor. Below, second from left, 
my father, the youngest.

446 | Mijn grootmoeder 
Matild, geboren in 1900, met 
mijn grootvader Djura Vujić 
(geboren 1860), ca. 1925. 
Hij was 56 en zij 16 toen mijn 
moeder geboren werd.

My grandmother Matild (b. 
1900) and grandfather Djura 
Vujić (b. 1860), c. 1925. When 
my mother was born, he was 
56 and she 16.

447 | Mijn grootvader Imre 
Kiss Jovák, ca. 1952
My grandfather Imre Kiss 
Jovák, c. 1952

448 | De overgrootvader 
van mijn moeder Joakim 
Vujić (1772–1847), oprich-
ter van het Servisch Theater 
in Kragujevac, geschilderd 
door D. Avramović, 1845. 
Hij is begraven in Belgrado.
My mother’s great-
grandfather Joakim Vujić 
(1772–1847), founder 
of the Serbian Theatre in 
Kragujevac, painted by D. 
Avramović. He was buried in 
Belgrade.

449 | Gereedschap van 
scheeps- timmerlieden dat van 
mijn grootvader had kunnen 
zijn in het Naval Heritage 
Collection Museum in Kotor.
Shipwright’s tools like those my 
grandfather might have had in 
the Naval Heritage Collection 
Museum in Kotor.

450 | De tabaksdoos van 
mijn grootvader uit 1916. 
Zijn naam is als Kis Jowak
Imre met een w geschreven. 
Op de achterkant: ‘Krupanj, 
Souvenir [Eerste] Wereld-
oorlog’.
My grandfather’s tobacco box 
from 1916. His name is written 
as Kis Jowak Imre, with ‘w’. 
On the reverse: ‘Krupanj, 
Souvenir World War [I].’
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De vrouw van mijn vader heeft hem verraden voordat 
zij werd gedeporteerd: ‘Waarom ik wel en hij niet? Hij 
heeft ook een joodse moeder gehad!’ Hij werd door 
de SS opgepakt, ontkende en zei dat het bewijs bij 
hem thuis lag. Ze lieten hem gaan, maar mijn grootva-
der zei: ‘Mijn zoon, nú is het moment om onder te 
duiken.’ Hij bleef bijna een jaar verborgen in het 
productiehuisje van de familiewijngaard buiten de 
stad. Malvina kwam in 1945 terug uit Auschwitz. Direct 
daarna zijn ze gescheiden. Mijn vader trouwde nog in 
hetzelfde jaar met mijn moeder en ze gingen in Novi 
Sad wonen om de herinneringen aan de oorlog achter 
zich te laten en een nieuw begin te maken. Ze gingen 
wonen in Sarajevska 13, een woonblok in Novi Sad, 
waar mensen van verschillende culturele en religieuze 
komaf woonden. Het was het huis van Tibor Steinitz, 
een neef van Pavle Steinitz, één van de mensen die, 
teruggekeerd uit Auschwitz, door mijn moeder 
opgevangen waren. Later zou Pavle zijn naam 
veranderen in Stajić.

Als journalist reisde Tibor met de Joegoslavische leider 
Tito de hele wereld over en bracht verhalen mee over 
verschillende landen en vreemde culturen. Hij had 
empathie voor mijn creativiteit. Hij bracht me plasticine, 
poppen en een scherm voor mijn poppentheater.

maat maakten. Hij trouwde er met een joodse vrouw, 
Malvina, en zij bleven in Belgrado wonen totdat ze 
moesten vluchten toen daar in 1942 de jodenvervol-
ging begon. Ze weken uit naar Senta, dat toen door 
Hongarije bezet was en waar het tot 1944 duurde 
voordat er een razzia plaatsvond. Mijn vader had 
van mijn grootvader valse geboortepapieren van de 
katholieke kerk gekregen.

Het geluk in het nieuwe gezin Löwy van mijn 
moeder kwam in één klap tot een abrupt en tragisch 
einde. Haar man János en vrijwel zijn hele familie 
werden gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord. 
De familie van mijn moeder wist valse papieren te 
bemachtigen en zo deportatie te ontlopen. 
Wachtend op de terugkomst van haar man maakte 
ze van haar grote huis in Senta een opvangcentrum 
voor mensen die de kampen hadden overleefd. Ze 
was bang voor deze totaal uitgemergelde schim-
men die haar beste bedoelingen om hun met mate 
eten te geven niet begrepen en haar daarom 
uitscholden. Zij vroeg de gemeente om bescher-
ming. Mijn vader werd gestuurd. Ze herkenden 
elkaar van het prikkeldraad waar ze hun partners 
bezochten voordat die op transport naar een kamp 
gezet werden.

451 | Mijn vader en moeder, 1946 My father and mother, 1946

Jewish mother!’ The SS arrested him, but he denied the 
accusation declaring that the papers to disprove this 
were at his home, upon which he was released. 
However, my grandfather said: ‘My son, now is the 
time to go into hiding.’ He sheltered for almost a year 
in the production house of the family vineyard outside 
the city. Malvina returned from Auschwitz in 1945 and 
they divorced immediately thereafter. My father 
married my mother in the same year and they moved to 
Novi Sad to put the tragic events of the war behind 
them and make a fresh start. They went to live in 
Sarajevska 13 residential block in Novi Sad, which 
housed people of all different national and religious 
origins. It was the house of Tibor Steinitz, the cousin of 
Pavle Steinitz, one of the people who had been taken 
in by my mother upon returning from Auschwitz. Later 
Pavle changed his name into Stajić. 

As a journalist Tibor travelled with the Yugoslavian 
leader Tito all around the world, bringing back stories 
of various countries and strange cultures. He had 
empathy for my creativity. He brought me plasticine, 
puppets and a screen front for my puppet theatre.

Hungary, which had no razzias until 1944. My 
grandfather gave my father a false birth certificate 
from the Catholic Church.

The happiness in my mother’s new family, Löwy, 
came to an abrupt and tragic end. Her husband 
János and virtually his entire family were deported to 
Auschwitz and killed. My mother’s family managed 
to obtain false papers and thus avoid a similar fate. 
Awaiting her husband’s return, she turned her large 
house in Senta into a reception centre for people 
who had survived the camps. However, she was so 
afraid of these emaciated wraiths – who did not 
understand her good intentions of giving them food 
in moderation and therefore reviled her – that she 
even asked the municipality for protection. My father 
was dispatched to her. They recognised each other 
from the barbed-wire enclosure where they would 
visit their respective spouses before the latter were 
transported to the concentration camp. 

My father’s first wife betrayed him before she was 
deported: ‘Why me and not him? He also had a 

452 | Mijn geboortehuis, 
Sarajevska 13, Novi Sad; 
Huize Steinitz. Architect: 
Béla Peklo, 1910 (Boeda-
pest, 1867-Sombor, Joe-
goslavië, 1960), die onder 
meer ook het gebouw De 
IJzeren Man in Novi Sad 
ontwierp.
The house where I was born, 
13 Sarajevska, Novi Sad; 
Steinitz Home. Architect: 
Béla Peklo, 1910 (Budapest, 
1867-Sombor, Yugoslavia, 
1960), who also designed 
the Iron Man building in
 Novi Sad.
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453 | De familie Kiss Jo-
vák voor de toren van het 
stadhuis in Senta, 1951. Uit 
het Hongaars vertaald: ‘Juli 
1951. Voor de toren van 
het stadhuis van senta. Wij 
hebben genoeg van het foto-
graferen. Wij zouden graag 
willen rennen in het park’. 
The Kiss Jovák family in 
front of the town hall tower, 
Senta, 1951. Translated from 
Hungarian. ‘July 1951. In front 
of the tower of the town hall. 
We’ve had enough of picture 
taking. We would like to run in 
the park.’

Een gelukkige jeugd in het Joegoslavië van Tito. Ik 
kon al vroeg veel reizen. Ik leerde het kosmopolitische 
en culturele van mijn moeder, het ambachtelijke van 
mijn vader.

A happy childhood in Tito’s Yugoslavia. I was 
able to travel quite a lot from an early age. 
My mother exposed me to art and culture, and my 
father to craftsmanship. 
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Novi Sad is where my brother Ferenc, nicknamed 
Feri, was born in 1946 and I in 1948. My parents 
were both working again: my father as a master 
shoemaker and my mother as a teacher and 
education inspector. She co-founded one of the first 
special education schools in Yugoslavia, for which 
she later received a state award. It was typical of 
her that she did not bother to collect it, instead asking 
my father to do so.

My mother took Feri and me out of the crèche and 
arranged for nannies to look after us while she and 
my father were working. It was as an education 
inspector that she met Ria Vécsi in the Hungarian 
gymnasium (high school). They happened to be 
sitting together on a school bench at the back of the 
classroom.

Ria was twelve, and they struck up a conversation. 
My mother told her that she had two sons, aged four 
and two, and that she was looking for a babysitter 
for Sundays, when she and my father went to visit 
people. Ria adored children. She came over one 

Sunday to meet us and wound up staying for ten 
years. We had different babysitters for the other 
days: a young Slovakian woman and an old, pious 
German woman, Nanna. In gratitude, my mother 
had herself laid to rest next to Nanna.

Until I was three, I did not speak a word to anyone 
except to Ria when we were alone. I developed a 
strong bond with her, which is still there even after 70 
years. We played, drew, made figures for the 
‘flannelgraph,’ put on puppet shows with home-
made sets and dolls. After my fifth birthday, we went 
every Sunday to see a puppet show or to one of the 
theatre performances that my mother had initiated, 
with sets and costumes made by the parents of the 
children in her school.

A neighbour took me to the children’s theatre in 
Belgrade. I drew, sculpted, and was even inter-
viewed for the local newspaper under the heading 
‘The youngest artist’ and photographed with the 
objects I had made of plasticine clay

Nanna. Uit dankbaarheid heeft mijn moeder zich 
naast Nanna laten begraven.

Ik sprak tot mijn derde jaar geen woord, behalve met 
Ria als wij alleen waren. Ik kreeg een sterke band 
met haar en die is er na zeventig jaar nog steeds. 
Wij speelden, tekenden, maakten figuren voor de 
‘flanelograaf’, speelden poppenkast met eigenge-
maakte decors en poppen. Na mijn vijfde verjaar-
dag gingen wij elke zondag naar het poppentheater 
of naar één van de theatervoorstellingen die mijn 
moeder initieerde, met decors en kostuums gemaakt 
door ouders van kinderen van haar school. 

Een buurvrouw, Sonja Tišma, had mij meegenomen 
naar het kindertheater Boško Buha in Belgrado. Ik 
tekende, boetseerde, werd geïnterviewd voor de 
plaatselijke krant onder de titel ‘De jongste kunste-
naar’ en gefotografeerd met mijn objecten van 
plasticineklei. 

Vanaf mijn zevende nam mijn moeder me mee naar 
het theater en het ballet. Wij zaten altijd op de 
eerste rij zodat ik alles goed kon zien en in de 
pauze nam ze me mee achter de coulissen. Ik mocht 
daar ook tijdens de voorstellingen kijken hoe het 

In Novi Sad werd mijn broer Ferenc, roepnaam 
Feri, geboren in 1946 en ik in 1948. Mijn ouders 
werkten allebei weer: mijn vader als meester-
schoenmaker, mijn moeder als onderwijzeres en 
onderwijsinspecteur. Zij was medeoprichter van 
een van de eerste LOM-scholen in Joegoslavië. 
Hiervoor kreeg ze later een hoge onderscheiding 
van de staat. Het typeerde haar dat zij niet de 
moeite nam om deze op te halen, maar mijn vader 
vroeg om dat te doen. 

Mijn moeder haalde Feri en mij weg uit de crèche 
en regelde een oppas voor ons terwijl zij en mijn 
vader werkten. Als onderwijsinspecteur heeft ze Ria 
Vécsi ontmoet op het Hongaarse gymnasium. Ze 
zaten toevallig naast elkaar in een schoolbank 
achter in de klas. 

Ria was toen twaalf en ze raakten aan de praat. 
Mijn moeder vertelde dat ze twee zoons had van 
vier en twee en dat ze een oppas zocht voor de 
zondagen als zij en mijn vader op visite gingen. Ria 
hield erg van kinderen. Ze kwam op een zondag 
om ons te leren kennen en bleef tien jaar komen. De 
andere dagen hadden wij andere oppassen, een 
jonge Slowaakse en een vrome oude Duitse vrouw, 

454 | In Senta aan de rivier 
de Tisa met het hele gezin bij 
onze familieboot, 1953

The whole family in Senta on 
the Tisa River with our familiy 
boat, 1953

459 | Vader als meester-
schoenmaker in de Salon in 
Novi Sad. Moeder rookt een 
sigaret en kijkt toe, circa 1955. 

My father as a master shoe-
maker in the Salon in Novi Sad. 
My mother smokes a cigarette 
while watching him, circa 1955.

457 | In matrozenpak bij 
oma Matild Gerber in Senta, 
1953

In a sailor suit at Grandma 
Matild Gerber’s in Senta, 
1953

455 | Ria Vécsi op onge-
veer twaalfjarige leeftijd, 
1950
Ria Vécsi approximately 
twelve years old, 1950

456 | Schoenen die mijn 
vader maakte voor Reimar 
Schefold in de jaren zeventig.
Shoes my father made for 
Reimar Schefold in the 1970s.

458 | Op zesjarige leeftijd 
aan het werk met plasticine, 
foto bij een artikel in de 
krant Dnevnik: ‘De jongste 
kunstenaar van onze stad’, 
circa 1954.

At the age of six working with 
plasticine clay. Photo accom-
panying an article in the news-
paper Dnevnik: ‘The youngest 
artist of our city’, circa 1954.
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langs de huizen om de kinderen persoonlijk uit te 
nodigen.’ Wij vroegen vijf dinar entree en ze 
moesten netjes gekleed komen. Van het geld 
konden we verf, karton en poppen kopen.
Tot ik de baard in de keel kreeg, acteerde ik 
regelmatig voor Radio Novi Sad. Ook zong ik 
onder pianobegeleiding van een klasgenoot tegen 
betaling in bejaardentehuizen en ziekenhuizen. 
Een andere klasgenoot Zóltan Góbor speelde 
harmonica. Wij oefenden samen voor het 
Kinderzangfestival in Subotica en we wonnen! 

Feri en ik werden door mijn moeder opgevoed met 
de waarden en normen van de ‘oude wereld’, 
kosmopolitisch, want onze familie was verspreid 
over zeven landen. Moeder stimuleerde ons om 
naast het Hongaars dat wij thuis spraken, Duits, 
Servo-Kroatisch, Frans en Engels te leren en zij 
bracht ons in aanraking met muziek, theater, 
literatuur en kunst. 

Het Joegoslavië onder Tito’s zelfbestuur van 
‘Broederschap en Eenheid’ waarin wij opgroeiden 
was zo slecht nog niet. Religie was niet verboden, 
maar het communisme bestempelde die wel als 
‘opium van het volk’. Veel mensen waren opgelucht 

allemaal werkte. Door Ria, mijn moeder en andere 
volwassenen in mijn omgeving had ik op kinderni-
veau een cultureel rijke jeugd met tekenen, 
boetseren, theater, ballet en zang. 

Mijn vader heeft zijn praktijk als kleine zelfstandige 
thuis voortgezet om bij ons te kunnen zijn, bood-
schappen te doen en te koken. Ik kreeg van dichtbij 
te zien hoe hij modellen en materialen met zijn 
opdrachtgevers besprak en hoe hij met hen 
omging. De mallen die hij maakte, brachten me 
ruimtelijk inzicht bij, wat later bij het maken van 
maquettes goed van pas kwam. Mijn vader heeft 
me de liefde voor het ambachtelijke bijgebracht. 
Mijn moeder was niet huishoudelijk aangelegd. 
Daar hadden wij de hulp in de huishouding tante 
Csépi voor.

Na mijn tiende organiseerde ik poppenkastvoor-
stellingen voor de kinderen uit de buurt. Gabi, 
(Gábor Papp József) een klasgenoot, was mijn 
assistent. Hij was verantwoordelijk voor de 
mise-en-scènes en de lichteffecten, met een 
Zwitserse militaire zaklamp die van geel en rood 
naar groen kon springen. Ik maakte en verspreidde 
affiches, maar niemand kwam. Moeder zei: ‘Ga 

461 | Tekening van mijn 
moeder uit 1960. De tekst 
leest: ‘Deze kleine tekening 
zal je herinneren aan je kin-
dertijd, aan de figuren in de 
sprookjeswereld waarmee 
ik je zo vaak heb gewiegd 
in je zoete warme dromen. 
Moeder’. 
Drawing by my mother from 
1960. The inscription reads: 
‘This little drawing will remind 
you of your childhood, of the 
figures in the fairytale world 
with which I have so often 
rocked you in your sweet, 
warm dreams. Mother.’

460 | Tijdens een toespraak 
in 1961. Aan de muur achter 
mij hangt een portret van de 
Joegoslavische leider Tito.

Delivering a speech in 1961. 
A portrait of the Yugoslavian 
leader Tito hangs on the wall 
behind me.

My mother took me from the age of seven to see 
theatre and ballet performances. We always sat in 
the front row so that I had an unobstructed view and 
during the intermissions we would go backstage. I 
was also allowed to watch the performances from 
there to see how everything worked. Because of Ria, 
my mother and other adults around me, I experi-
enced a culturally rich childhood and was exposed 
to drawing, sculpting, theatre, ballet and singing.

My father continued his practice as a freelancer at 
home in order to be able to be with us, do the 
shopping and the cooking. I got to observe from up 
close how he discussed models and materials with 
his clients, how he dealt with them. The shoe moulds 
he made gave me an understanding of space that 
later came in handy when making models. My father 
instilled a love of craftsmanship in me. My mother 
was not particularly interested in domestic chores: 
we had house keeper aunt Csépi for that!

After I turned ten, I organised puppet show perfor-
mances for the neighbourhood children. Gabi 

(Gábor Papp József), a classmate, was my assistant. 
He was responsible for the mise-en-scène and the 
lighting effects with a Swiss military torch that could 
jump from yellow and red to green. I made and 
distributed posters, but nobody came. Mother said, 
‘Go round to the houses and invite the children in 
person.’ We asked for a five-dinar admission fee and 
they had to come dressed properly. With the proceeds, 
we could buy paint, cardboard and puppets.

Until my voice broke, I acted regularly for Radio 
Novi Sad. I also sang for a fee in old people’s 
homes and hospitals, accompanied by a classmate 
on the piano. Another classmate Zóltan Góbor 
played the harmonica. We practised together for the 
Children’s Song Festival in Subotica; and, we won! 

As our family was scattered over seven countries, 
my mother raised Feri and me with ‘old world,’ 
cosmopolitan values and norms. She encouraged 
us to learn German, Serbo-Croatian, French and 
English in addition to the Hungarian we spoke at 
home, and she introduced us to music, theatre, 
literature and art.

The Yugoslavia under Tito’s self-rule of ‘Brotherhood 
and Unity’ in which we grew up was not so bad. 
Religion was not forbidden, albeit communism 
labelled it the ‘opium of the people.’ Many people 
felt relieved that this enabled them to keep silent 
about church matters and religious conflict. The 
country was open to foreigners and we could travel 
freely.

462 | Toneelvoorstelling 
over Deda Mraz (Vadertje 
Vorst) en andere sprook-
jesfiguren, uitgevoerd door 
moeders leerlingen. Decors 
en kostuums waren door 
ouders gemaakt. 
Theatre performance about 
Deda Mraz (Father Frost) and 
other fairy-tale characters 
performed by my mother’s pu-
pils. The decors and costumes 
were made by the parents. 
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tangible when I embraced the oil barrel (see pp 
4-5). I was utterly intrigued!

From the age of seven I would also travel during the 
other holidays, by train and usually alone, to visit our 
relatives at home and later abroad.

I loved Budapest! The impressive ring roads, the 
castle, the beautiful classical monumental buildings, 
the museums, the Art Nouveau and Art Deco 
decorations on the city palaces, the modern 
quarters. I would walk for miles from one side of the 
city to the other.

My grandparents on my mother’s side owned a 
billiards café in Senta. Maria, their maid, served and 
did the housekeeping there. I was allowed to 
accompany grandfather to his business meetings. He 
owned houses and vineyards, which kept him busy. I 
admired how charmingly, deftly and efficiently he 
conducted himself. In the afternoon, when visitors 
came for ‘Kaffee und Kuchen,’ I had to dress up in a 
sailor suit and converse with the adults.

When I was seven years old, my mother gave me 
the gift of a lifetime, namely private English, French 
and German language lessons over the course of 
ten years. These were taught by a teacher1 who 
lived in our residential block and who also instructed 
Marina, Pavle Stajić’s daughter.

In addition, Feri and I were sent every year to 
summer camp for two months in the small town of 
Mali Lošinj on the island of Lošinj off the Adriatic 
coast. ‘Because,’ she said, ‘only what you have in 
your head endures, all material things are imperma-
nent.’ That is where I learned how to hold my own 
and how to interact with children from different 
backgrounds. 

My parents always came to collect us when these 
vacations ended in order to spend a few days 
together. On the way home, we would visit a Roman 
excavation, a museum or some other place of 
interest, which explains how I became captivated by 
history and material culture. In Pula in Istria I stepped 
into another material world, which became very 

cultuur. In Pula in Istrië stapte ik in een andere 
materiële wereld, die heel tastbaar werd door het 
omhelzen van het olievat (zie pp. 4-5). Het 
intrigeerde mij zo!

Tijdens de andere vakanties reisde ik per trein 
vanaf mijn zevende, meestal alleen, naar onze 
familieleden in binnen- en later buitenland. 

Boedapest vond ik geweldig! De grote Ringstraten, 
de Burcht, de mooie klassieke monumentale 
gebouwen, de musea, de art nouveau- en art 
deco-versieringen op de stadspaleizen, de 
moderne stadsdelen. Ik liep kilometers van de ene 
naar de andere kant van de stad.

Oma en opa van moederszijde hadden een 
café-biljart. Maria, hun dienstmeisje, bediende 
daar en deed het huishouden. Ik mocht met opa 
mee naar zijn zakelijke afspraken. Hij bezat 
huizen en wijngaarden en daar had hij het druk 
mee. Ik bewonderde hoe charmant, knap en 
efficiënt hij dat deed. ’s Middags, als er bezoek 
kwam voor ‘Kaffee und Kuchen’, moest ik me netjes 
kleden in een matrozenpakje en converseren met 
volwassenen.

dat ze daardoor konden zwijgen over religie en 
de godsdienstige vijandigheden. Het land was 
open naar het buitenland toe. We konden vrij 
reizen. 

Toen ik zeven jaar oud was, kreeg ik van mijn 
moeder een ‘levenscadeau’: tien jaar lang 
privélessen Engels, Duits en Frans. Die werden 
gegeven door een lerares1 die in ons villablok 
woonde, en die ook Marina, de dochter van Pavle 
Stajić, onderwees.

Daarnaast kregen Feri en ik twee maanden 
zomerkamp in het stadje Mali Lošinj op het eiland 
Lošinj voor de Adriatische kust. ‘Want,’ zei ze, 
‘alleen wat je in je hoofd hebt blijft, al het materi-
ele is vergankelijk.’ Ik leerde mij hier te handhaven 
en om te gaan met kinderen uit verschillende 
milieus. 

Mijn ouders kwamen ons altijd aan het eind van 
zo’n vakantie ophalen om een paar dagen samen 
te zijn. Onderweg naar huis bezochten we dan 
nog een Romeinse opgraving, een museum of een 
andere bezienswaardigheid en zo raakte ik 
geïnteresseerd in geschiedenis en materiële 

Things were not much different at Aunt Teri’s place. 
Only there, I had to go and play with other boys at 
the Tisa River, unaccompanied, with two dry 
pumpkins tied around my waist as floaties. That is 
how I learned to swim. My mother advised my 
brother to study literature, but he chose architecture 
instead. He only emerged as a writer after her death 
under the pseudonym Ferenc Veszteg.

Bij tante Teri ging het niet veel anders, maar daar 
moest ik ook zonder begeleiding – met bij wijze 
van zwembandjes twee om mijn middel gebonden 
droge pompoenen – bij de rivier de Tisa gaan 
spelen met andere jongens. Zo leerde ik zwem-
men. 
Mijn moeder adviseerde mijn broer om literatuur te 
gaan studeren, maar hij koos voor architectuur. Pas 
na de dood van mijn moeder heeft hij zich als 
schrijver ontpopt en schreef hij onder het pseudo-
niem Ferenc Veszteg. 

463 | Met mijn kameraad 
István Bódi op het door ons 
gewonnen Kinderzangfesti-
val van Subotica in 1960. 

With my comrade István Bódi 

at the Children’s Song Festival 
in Subotica, which we won 
in 1960.

464 | Feri na het overlijden 
van moeder in Novi Sad, 
1969. Hij was dichter en lid 
van de Új symposion-groep. 
Dit was een Hongaars cultu-
reel-sociaal kritisch tijdschrift 
in Joegoslavië, één van de 
meest vooruitstrevende orga-
nisaties van de Hongaarse 
cultuur. Foto: Dormán László.

Feri after our mother’s death 
in Novi Sad, 1969. He was 
a poet and a member of the 
Új symposion group. This was 
a Hungarian cultural-social 
critical journal in Yugoslavia, 
one of the most progressive 
organisations of Hungarian 
culture. Photo: Dormán László.
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1963–1967

Over Jowa
Middelbare school voor 
Toegepaste Kunsten, Novi Sad

About Jowa
Secondary School of 
Applied Arts, Novi Sad

Snelle ontwikkeling als interieurarchitect, ijverig op 
school en in zomerbanen. Mijn voornaam Imre werd 
veranderd in de roepnaam Jowa.

Rapid development as an interior designer, diligent 
at school and summer jobs. My first name Imre was 
changed to nickname Jowa.

465 | Middelbare school 
voor toegepaste kunsten, Novi 
Sad, omslag boekje, 1966
Secondary school for applied 
arts, Novi Sad, cover booklet, 
1966
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My mother suggested three options she believed 
were suitable for me: tourism, forestry or interior 
design. I opted for the secondary school of Applied 
Arts, Department of Interior Architecture, in Novi Sad, 
which I attended from 1963 to 1967. 

In 1963 I met Ivan Timko in the first year of school in 
Novi Sad. He nicknamed me ‘Jova,’ as an alternative 
to ‘Imre,’ to obscure my Hungarian origins. I adopted 
the name, but changed the ‘v’ into a ‘w’ to keep it 
‘foreign.’ My mother and I insisted that Ivan also take 
English lessons from my teacher. They proved very 
useful later when he worked as an interior designer in 
Cairo, Moscow, Seoul and Shanghai. He married 
Maija, a Finnish diplomat, and followed her to 
Jakarta, Rome and Helsinki. And, I followed them.

During my studies, I completed a two-month 
internship at a furniture factory where I became 
familiar with the entire production process, from 
sawing wood to packing and transporting furniture. I 
learned to design furniture and to make presentation 
and working drawings.

My graduation project was an exhibition design for 
all of the school’s departments. I learned about 
routing, collections and artefacts, conservation, sight 
lines, staging, lighting... all new terms for me. 
I won the third prize in a competition for new beach 
cabins on the Danube (a sketch of this project can 
be found on page 25) and was entrusted with 
designing the final exam exhibition in the school hall. 

During the major holidays, I worked at the Founda-
tion for the Promotion of Home Economics in Novi 
Sad. I decorated model flats in the new housing 
estates in a variety of lifestyles so that buyers could 
be inspired. I also attracted sponsors, arranged 
loans, organised the furnishing, designed posters 
and flyers, and illustrated a cookbook.

At the same time, I took exams to become a guide, 
whereby my language and communication skills 
came in handy. I travelled with tourists in buses and 
on cruises on the Danube River. I did not know 
Belgrade yet because my father had taken us there 
only in 1963, to introduce us to his old friends.

Mijn moeder gaf mij drie opties die zij geschikt 
voor me vond: toerisme, bosbouw of interieurar-
chitectuur. Het werd de middelbare school voor 
Toegepaste Kunsten, afdeling interieurarchitectuur 
in Novi Sad, waar ik van 1963 tot 1967 gestu-
deerd heb. 

In 1963 ontmoette ik in de eerste klas Ivan Timko. 
Hij gaf mij de roepnaam ‘Jova’ als alternatief voor 
‘Imre’, om mijn Hongaarse afkomst te verhullen. Ik 
accepteerde het, maar veranderde de ‘v’ in een 
‘w’ om het ‘buitenlands’ te houden. Ivan moest van 
mijn moeder en mij ook Engelse lessen nemen bij 
mijn lerares. Die kwamen hem later zeer goed van 
pas toen hij als interieurarchitect in Caïro, Moskou, 
Seoel en Sjanghai werkte. Hij trouwde met Maija, 
een Finse diplomate, en volgde haar naar Jakarta, 
Rome en Helsinki. En ik volgde hen.

Tijdens mijn opleiding liep ik twee maanden stage 
bij een meubelfabriek. Daar leerde ik het hele 
productieproces kennen, van het zagen van hout 
tot het verpakken en op transport zetten van 
meubels. Ik leerde meubels ontwerpen en presen-
tatie- en werktekeningen maken. Ik behaalde mijn 
diploma met een tentoonstellingsontwerp voor alle 

466 | Petra Drapšina 26, 
zijgevel van de middelbare 
school voor Toegepaste Kun-
sten. In het gedeelte van de 
school achter de gele muur 
bevond zich het schoollokaal 
waar ik mijn fictieve tentoon-
stelling had gesitueerd. Op 
de achtergrond de synagoge 
van Novi Sad. Rechts daarvan 
was de voormalige joodse 
dansschool, waar mijn moeder 
lesgaf aan kinderen met leer- 
en opvoedingsmoeilijkheden. 

26 Petra Drapšina, side wall 
of the secondary school of 
Applied Arts. The classroom 
where I set my fictional 
exhibition was in the section 
behind the yellow wall. In the 
background is the Novi Sad 
synagogue. To the right was 
he former Jewish dance 
school where my mother 
taught children with learning 
and behavioral difficulties. 

Because of his political past a visit to the city had 
long been too fraught for him. 

I learned texts by heart about sights I had never seen 
in real life. The bus driver would call out the name of 
the place and I would immediately tell my story. 

468 | Met Ivan Timko in 
Ljubljana op de brug van 
Joze Plecnik, 1966
With Ivan Timko in Ljubljana 
on the bridge designed by 
Joze Plecnik, 1966

afdelingen van de school. Zo leerde ik over routing, 
collectie, bescherming, ooghoogte, beteksting, 
verlichting… Allemaal nieuwe termen voor mij. Bij 
een wedstrijd voor nieuwe strandcabines aan de 
Donau won ik de derde prijs (een schets van dit 
project is te vinden op pagina 25) en de inrichting 
van de eindexamententoonstelling in de schoolhal 
werd aan mij toevertrouwd. 

In de grote vakantie werkte ik bij de Stichting ter 
Bevordering van de Economie van het Huishouden 
in Novi Sad. Ik verzorgde de inrichting van 
modelflats in de nieuwe woonwijken en deed dat 
in verschillende lifestyles, zodat kopers zich 
konden laten inspireren. Verder trok ik sponsoren 
aan, regelde bruiklenen, organiseerde de 
inrichting, ontwierp affiches en folders en illus-
treerde een kookboek. 

In dezelfde tijd deed ik examens om gids te 
worden, waarbij mijn talenkennis en communica-
tieve vaardigheden goed van pas kwamen. Ik 
reisde met toeristen in bussen en op Donaucruises. 
Belgrado kende ik nog niet omdat mijn vader ons 
pas in 1963 daarheen had gebracht, om ons aan 
zijn oude vrienden in de stad voor te stellen. Een 

bezoek aan de stad was vanwege zijn politieke 
verleden lange tijd te beladen geweest voor hem. 
Ik leerde teksten uit mijn hoofd over bezienswaar-
digheden die ik nooit in het echt had gezien. De 
buschauffeur riep de naam van de plaats en dan 
stak ik meteen mijn verhaal af. 

467 | Voor het Joegoslavi-
sche kookboek Kako? Zašto? 

Šta? (Hoe? Waarom? Wat?) 
van Marija Husag verzorgde 
ik als leerling van de middel-
bare school voor Toegepaste 
Kunsten in 1967 de illustra-
ties. Het boek verscheen pas 
in 1969, toen ik al in Belgra-
do studeerde.

As a pupil at the secondary 
school of Applied Arts I 
made the illustrations for the 
Yugoslav cookbook Kako? 

Zašto? Šta? (How? Why? 
What?) by Marija Husag 
in 1967. The book was not 
published until 1969, when 
I was already studying in 
Belgrade.
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In beeld

In images

469 | Pagina’s uit mijn 

stageboekje, meubelfabriek 

‘Tisa-Senta’, 1965-66. 

Rechts: schetsontwerp voor 

strandcabine aan de Donau.

Pages from my internship 

notebook, furniture factory 

‘Tisa-Senta,’ 1965-66.

Right: sketch design for a 

beach cabin on the Danube.
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470 | Modulair systeem, 
meubelontwerp, 1967

Furniture design, modular 
system, 1967

472 | Eerste privéopdracht: 
appartement en meubels, 
Novi Sad, 1967
First private commission: 
apartment and furniture, Novi 
Sad, 1967
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471 | Onder: perspectief-
tekening van mijn fictieve 
tentoonstelling met de werken 
van de leerlingen van alle 
afdelingen op de middelbare 
school voor Toegepaste Kun-
sten. Afstudeerproject, 1966. 
Rechts: plattegrond met 
routing.
Below: perspective drawing 
of my fictional exhibition with 
the works of the students of all 
departments of the secondary 
school of Applied Arts. 
Graduation project, 1966. 
Right: map with routing.
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1967–1970

Over Jowa 
Academie voor Toegepaste 
Kunsten, Belgrado

Over Jowa 
Academy of Applied Arts, 
Belgrade

Verdere opleiding tot interieurarchitect, belangrijke 
nieuwe vriendschappen, de eerste verkenningen en 
werken in het buitenland: Zürich en Amsterdam.

Further training as an interior architect, important new 
friendships, the first explorations and work abroad: 
Zurich and Amsterdam.

28

473 | Keuken in een vakan-
tiehuis, perspectieftekening 
voor het toelatingsexamen 
voor de Academie voor 
Toegepaste Kunsten in Bel-
grado, 1967
Kitchen in a vacation house: 
perspective drawing for 
the admission exam for the 
Academy of Applied Arts in 
Belgrade, 1967
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In 1967 I prepared for the entrance exam to the 
academy in Belgrade, which lasted a week working 
on a weekendhome. I stayed with Branislav 
Dobanovački, a colleague from the graphics 
department at secondary school, at the home of 
Bogdan Čiplić, a writer and poet who – as it turned 
out – had studied with my mother in Kragujevac.
I did get in.

Thanks to my holiday work in Novi Sad, in 1967 I 
received a scholarship at the academy in Belgrade, 
where I studied for three years. Some of the teachers, 
like those in Novi Sad, had trained at the Wiener 
Werkstätte, while others advocated other artistic 
movements, such as the Bauhaus, Le Corbusier and 

New Objectivity. I learned about art history, 
anatomy, architectural-, interior- and furniture design, 
worked on interior design projects for a grand 
restaurant and a tearoom, and made models, as my 
father had taught me. 
I met people from the worlds of theatre, the arts and 
culture, visited exhibitions and museums. Within my 
circle of friends were Jovan Ćirilov, director of the 
Atelje 212 theatre, which among much else hosted 
the international theatre festival BITEF, as well as 
Krzysztof Pankiewicz, stage and costume designer 
from Warsaw for the Belgrade Opera and Ballet. 
Out of curiosity I joined him on his visits to the sewing 
and set builders workshops, to oversee their 
execution. 

In 1967 bereidde ik mij voor op het toelatings-
examen van de academie in Belgrado, dat een 
week duurde, werkend aan een weekeindhuis. 
Ik logeerde met Branislav Dobanovački, een 
collega van de grafische afdeling van de 
middelbare school bij Bogdan Čiplić, een 
schrijver en dichter die – zo bleek later – met 
mijn moeder had gestudeerd in Kragujevac. Ik 
werd er toegelaten aan de academie.

Door mijn vakantiewerk in Novi Sad kreeg ik in 
1967 een studiebeurs voor de academie. Ik 
studeerde drie jaar in Belgrado. Sommige van de 
docenten waren, net als de leraren in Novi Sad, 
opgeleid bij de Wiener Werkstätte, anderen 
propageerden het Bauhaus, Le Corbusier en de 
Nieuwe Zakelijkheid. Ik leerde de geschiedenis 
van het wonen, kunstgeschiedenis, anatomie, 
architectuur en interieurontwerpen, werkte aan 

475 | Klassieke console, 
tekening voor het vak archi-
tectuurgeschiedenis, 1968
Classic console, drawing for 
architectural history course, 
1968

474 | De Academie van 
Toegepaste Kunsten in Bel-
grado. Het gele gebouw is 
een annex van de academie 
aan de rivier de Sava, het 
hoofdgebouw ligt erachter 
op de heuvel, bij de Ser-
visch-orthodoxe kerk.

The Academy of Applied 
Arts in Belgrade. The yellow 
building is an annex of the 
academy on the Sava River, 
the main building is situated 
behind it on the slopes, near 
the Serbian orthodox church.

inrichtingsprojecten van een grand restaurant en 
een tearoom en maakte maquettes, zoals ik van 
vader had geleerd. 
Ik ontmoette mensen uit de wereld van theater, 
kunst en cultuur, bezocht tentoonstellingen en 
musea. Tot mijn vriendenkring behoorden Jovan 
Ćirilov, directeur van het theater Atelje 212, waar 
onder meer het internationale theaterfestival BITEF 
plaatsvond, en Krzysztof Pankiewicz, decor- en 
kostuumontwerper uit Warschau voor de opera en 
het ballet van Belgrado. Uit nieuwsgierigheid ging 
ik met hem mee naar de naai- en decorateliers 
waar hij toezicht hield op hun uitvoering. 

477 | Boven en midden: de 
musical Hair door Atelier 
212 in Belgrado, waarin ik 
figureerde, 1969.
Above and middle: the 
musical Hair by Studio 212 in 
Belgrade, in which I played a 
small part, 1969. 

478 | Onder: als eerstejaars 
student met medestudent 
Boci (Robert) Yachevich van 
de keramiekafdeling, 1967 
Below: as a first-year student 
with Boci (Robert) Yachevich, 
a fellow student of the Ceram-
ics Department, 1967

476 | Meubel geschiedenis 
in drie tekentechnieken, 
1969

The history of furniture in three 
drawing techniques, 1969

O
ver Jow

a 1967–1970
About Jow

a 1967–1970



32 33

My mother died in 1968 when she was 52 years 
old. She left an envelope for Helena Löwy – with 
whom we had no contact – on which was written: 
‘Take this to Helena Löwy in Zagreb, address via the 
Jewish Community there.’ I took the train and found 
her. She told me how she had survived the persecu-
tion of the Jews and asked me never to come back 
because I reminded her so much of my mother and 
their family. It turned out that my mother had taken 
out a life insurance policy for me, which made it 
possible for me to continue my studies elsewhere. I 
visited academies in Budapest, Zagreb and 
Ljubljana, however I did not enrol in any of them for 
various reasons. I returned to Belgrade, where a 
single encounter changed the course of my life.

Internship in Zurich 
One evening, after attending one of Krzysztof’s 
ballet performances, I was approached by an 
eccentric Swiss man who had also been there. He 
was in search of cafés and entertainment. The next 
evening in the old palace, I went with him from the 
Palace – where a reception had been held for the 

best students in the presence of Tito – to locations 
where the film I Even Met Happy Gypsies had been 
shot. This man, André Ratti, turned out to be IBM’s 
PR manager for Switzerland. He suggested I do an 
internship in Zurich and offered to put me up on the 
condition that I arranged for the internship myself. 
I arrived in Zurich, portfolio in hand, and to my 
surprise found an internship within a day. On a whim, 
I visited the interior architect Verena Huber, chair of 
the Association of Swiss Interior Architects. She 
referred me to her colleague Wolfgang Behles, who 
hired me to work on the shop window display for 
Koch Optik in Bahnhofstraße.

During my internship, Marina Stajić and I saw each 
other in Lausanne (where she was taking a summer 
French course) and at my place in Zurich. We kept in 
touch even after she left for America. Later, I would 
stay with her during my annual trips to New York, 
and she with me in Amsterdam.

One weekend André took me to Basel, where we 
visited the young anthropologist Reimar Schefold. He 

Happy Gypsies was opgenomen. Deze man, 
André Ratti, bleek pr-manager van IBM voor 
Zwitserland te zijn. Hij suggereerde dat ik in Zürich 
stage zou kunnen lopen en dan bij hem kon 
logeren. Maar wel onder voorwaarde dat ik die 
stage zelf regelde. Ik kwam naar Zürich met mijn 
portfolio en tot mijn eigen verbazing vond ik 
binnen een dag een stageplaats. Op goed geluk 
bezocht ik de interieurarchitecte Verena Huber, 
voorzitter van de Bond van Zwitserse Interieurar-
chitecten. Zij verwees me naar haar collega 
Wolfgang Behles. Die nam me aan om te werken 
aan het etalagedisplay voor Koch Optik in de 
Bahnhofstraße.

Tijdens mijn stage zagen Marina Stajić en ik elkaar 
in Lausanne (waar zij een Franse taalcursus 
volgde) en bij mij in Zürich. We hielden zelfs 
contact nadat zij naar Amerika vertrok. Later zou ik 
bij haar verblijven tijdens mijn jaarlijkse bezoeken 
aan New York en zij logeerde bij mij in Amsterdam. 

André nam mij een weekend mee naar Basel. Daar 
gingen we langs bij Reimar Schefold, een jonge 
antropoloog. Hij was net terug van twee jaar 
veldwerk (1967–69) op Siberut, een geïsoleerd 

Mijn moeder stierf in 1968 toen zij 52 jaar oud 
was. Zij liet een envelop achter voor Helena Löwy 
– met wie wij geen contact hadden – waarop stond 
geschreven: ‘Breng dit naar Helena Löwy in 
Zagreb, adres via de Joodse Gemeente aldaar’. Ik 
nam de trein en vond haar. Zij vertelde mij hoe ze 
de jodenvervolging had overleefd en vroeg mij 
nooit meer terug te komen omdat ik haar zo aan 
mijn moeder herinnerde en hun familie. Het bleek 
dat mijn moeder voor mij een levensverzekering 
had afgesloten. Deze gaf mij de mogelijkheid om 
elders mijn studie voort te zetten. Ik bezocht 
academies in Boedapest, Zagreb en Ljubljana. Om 
verschillende redenen ging ik daar uiteindelijk niet 
studeren. Ik keerde terug naar Belgrado en daar 
zette één ontmoeting alles op zijn kop.

Stage in Zürich 
Op een avond na één van Krzysztofs balletvoor-
stellingen werd ik op straat door een excentrieke 
Zwitser aangesproken die daar ook was geweest. 
Hij was op zoek naar cafés en vermaak. Uiteinde-
lijk ben ik de volgende avond vanaf het oude 
Paleis, waar voor de beste studenten een receptie 
was gehouden in aanwezigheid van Tito, met hem 
naar locaties gegaan waar de film I Even Met 

had just returned from two years (1967–69) of 
fieldwork on Siberut, an isolated island in the 
Mentawai Archipelago in Indonesia. His house was 
bursting with unpacked suitcases full of ethnographic 
material, films, notebooks and audio tapes.

On another visit to Basel, Reimar took me to meet his 
parents. They liked me and immediately took me in, 
and I also got on well with them. Reimar’s father, the 
archaeologist Prof. Dr. Karl Schefold, was a 
co-founder of the Basel Antikenmuseum in 1961,
 his mother Marianne was descended from the 
anthropologist Karl von den Steinen – after whom 
the Rio Steinen in Brazil was named – and her 
brother was the historian Wolfram von den Steinen. 
Both Reimar’s father and mother had been shaped 
by the classical tradition in German poetry and the 
ideals of the poet Stefan George. And so I was 
immersed in a new world. Karl took me to the 
Kunstmuseum Basel and gave a guided tour, 
beginning with the moderns such as Paul Klee 
and moving on to the Old Masters. Outdoors, 
we casually walked past the Drei Lebensalter, 

a fountain by the sculptor Alexander Zschokke from 
the circle of Stefan George. Later, he showed me 
around the Antikenmuseum on several occassions.

eiland in de Mentawai-archipel in Indonesië. Zijn 
huis stond vol met onuitgepakte koffers met etnogra-
fica, films, aantekenboekjes en geluidsbanden. 

Bij een ander bezoek aan Basel nam Reimar mij 
mee naar zijn ouders. Zij spraken mij zeer aan en 
hebben me spontaan opgenomen. Ook met hen 
kon ik goed opschieten. Zijn vader, de archeoloog 
prof. dr. Karl Schefold, was in 1961 medeoprichter 
van het Antikenmuseum Basel, zijn moeder 
Marianne stamde af van de antropoloog Karl von 
den Steinen – naar wie de rivier Rio Steinen in 
Brazilië is genoemd – en was een zuster van de 
historicus Wolfram von den Steinen. Zowel zijn 
vader als zijn moeder was gevormd door de 
klassieke traditie in de Duitse dichtkunst en de 
idealen van de dichter Stefan George. Zo werd ik 
ondergedompeld in een nieuwe wereld. Karl nam 
mij mee naar het Kunstmuseum Basel en gaf een 
rondleiding, waarbij hij begon met de modernen 
zoals Paul Klee en pas later langs de oude 
meesters ging. Buiten liepen we quasi-nonchalant 
langs de fontein Drei Lebensalter van de beeldhou-
wer Alexander Zschokke uit de kring van Stefan 
George. Later heeft hij mij nog verschillende keren 
rondgeleid in het Antikenmuseum.

479 | Boven: als keurige 
jongen in pak en stropdas 
tijdens mijn stage in Zürich, 
1969
Above: a nicely turned-out 
boy in a suit and tie as an 
intern in Zurich, 1969

480 | Onder: schetsont-
werp: etalage display van 
Koch Optik in de Bahnhof-
straße in Zürich, gemaakt 
tijdens mijn stage in Architec-
tenbureau Wolfgang Behles 
in 1969.
Below: sketch design: Shop 
window display of Koch Optik 
in Bahnhofstraße, Zurich, 
made during my internship at 
Architectenbureau Wolfgang 
Behles in 1969.
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Reimar bezocht voor en na zijn veldwerk collecties 
uit Mentawai in verschillende musea in Europa, 
waaronder Florence en het Tropenmuseum in 
Amsterdam. Hiervoor kreeg hij een onderzoeks-
beurs. Hij nodigde mij uit om hem op beide plekken 
te vergezellen. En dat nam ik gretig aan. Dit was 
tegelijk een buitenkansje om zowel de Italiaanse 
Renaissance in Florence als de Hollandse Meesters 
in Nederland in het echt te zien voor mijn studie 
aan de academie. 

My first visit to Amsterdam, April 1970
At first I was a proper student with a tie, but I ended 
up in a very crazy city and soon noticed that the 
atmosphere was so much more relaxed than where 
I came from. Everyone had long hair and people 
smoked joints at the Monument on Dam Square and 
in the Vondelpark. On Queen’s Day friends invited 
me to join them in Café ‘t Mandje on Zeedijk. It was 
crowded and very cosy. Professors, carpenters and 
‘respectable’ people who didn’t want to openly 
advertise that they were gay came to the café espe-
cially on this day. There was an old doorman who 
looked at people to see if they fitted in or not. But 
once you were inside, they served you a beer and 
men danced with men and women with women. 
From an interview with Jowa about his first years in Amsterdam 
in Amsterdam DNA. Herkenbaar maar veranderlijk 
(Recognizable but changing), Amsterdam Museum, 2011. In 
1999, Jowa reconstructed Bet van Beeren’s Café ‘t Mandje in 
the Amsterdam Historisch Museum for the Nieuwe Zijde 19th-

20th Century section.

Before and after his field work Reimar visited 
Mentawai collections in various museums in Europe, 
including Florence and the Tropenmuseum in 
Amsterdam. He had received a research grant for this 
and invited me to accompany him to both places. I 
accepted eagerly. This was a great opportunity to 
see the Italian Renaissance in Florence and the great 
Dutch masters in the Netherlands – a broadening of 
my studies at the academy – in real life.

Amsterdam was spellbinding. I was deeply impressed 
by this cosmopolitan, unconventional world. I visited 
the Gerrit Rietveld Academy in the recently completed 
building. It was there that I met Wendela Gevers 
Deynoot, a student in the Department of Architectural 
Design, with whom I am still friends. 

There were many international students, and the 
ambience and the opportunities appealed to me so 
much that I decided to apply there. I enjoyed the 
lively 1960s atmosphere with hippies, smoking pot 
and the free life. We certainly did not have that in 
Belgrade.

Mijn eerste bezoek aan Amsterdam, April 1970
Ik was eerst een keurige student met een stropdas, 
maar kwam terecht in een hele gekke stad en merkte 
al snel dat de sfeer hier veel relaxter was dan waar 
ik vandaan kwam. Iedereen had lang haar en het 
was de tijd van stickies roken bij het Monument op 
de Dam en in het Vondelpark. Op Koninginnedag 
werd ik door vrienden uitgenodigd om mee te 
gaan naar Café ’t Mandje op de Zeedijk. Het was 
er druk en erg gezellig. Professoren, timmerlieden 
en keurige mensen, die er eigenlijk niet voor uit 
wilden komen dat ze homo waren, kwamen vooral 
op deze dag naar het café. Er was een oude portier 
die de mensen een beetje bekeek of ze er wel of niet 
pasten. Maar zodra je binnen was werd je voorzien 
van een pilsje en dansten mannen met mannen en 
vrouwen met vrouwen.’ 
Uit een interview met Jowa over zijn eerste jaren in 
Amsterdam in Amsterdam DNA. Herkenbaar maar 

veranderlijk, uitgave Amsterdam Museum 2011. Jowa heeft 
in 1999 in het Amsterdams Historisch Museum Café ’t 
Mandje van Bet van Beeren nagebouwd voor de afdeling 
Nieuwe Zijde 19de–20ste eeuw.

481 | Reimar en Jowa in 
Florence, 1970

Amsterdam vond ik overweldigend. Ik was diep 
onder de indruk van deze kosmopolitische, 
onconventionele wereld. Ik bracht ook een bezoek 
aan de Gerrit Rietveld Academie in het net 
voltooide nieuwe gebouw. Hier ontmoette ik de 
studente van de afdeling Architectonische Vormge-
ving Wendela Gevers Deynoot, met wie ik nog 
steeds bevriend ben. 
Er waren veel internationale studenten. De sfeer en 
de mogelijkheden daar spraken mij zozeer aan dat 
ik besloot me daar aan te melden. Ik genoot van 
de bruisende jaren zestig-sfeer met hippies, blowen 
en het vrije leven. Dat hadden we in Belgrado niet. 

Terug in Belgrado informeerde ik meteen bij de 
Nederlandse ambassade wat ik moest doen om in 
Amsterdam te kunnen studeren. Baron Schelto van 
Heemstra, een jonge cultureel attaché, adviseerde 
mij om zonder officiële aanvraag daarheen te 
gaan. Als ik kon bewijzen dat ik toegelaten was 
aan de Rietveld en de noodzakelijke financiële 
middelen bezat, zou er geen bezwaar tegen mijn 
verblijf in Nederland zijn. Wel moest iemand 
garant voor me staan. Bij aankomst in Nederland 
was ik vervolgens verplicht om me aan te melden 
bij de Vreemdelingenpolitie. Aan Joegoslavische 

Back in Belgrade, I immediately inquired at the 
Dutch embassy what I had to do to be able to study 
in Amsterdam. Baron Schelto van Heemstra, a young 
cultural attaché, advised me to go there without an 
official application. If I could prove that I had been 
admitted to the Rietveld Academy and had the 
necessary financial means, there would be no 
objection to my staying in the Netherlands. However, 
someone had to stand surety for me. Upon arrival in 
the Netherlands I was then obliged to report to the 
Aliens Police. On the Yugoslavian side I had to 
arrange permission for a permanent stay abroad, 
which I would receive without any problem if the 
Netherlands allowed me in.
Baron Van Heemstra put me in touch with his 
secretary ‘to learn Dutch in the meantime.’

482 | Foto’s uit 1985 van 
café ’t Mandje van Bet van 
Beeren, door mij nage-
bouwd in het Amsterdams 
Historisch Museum in 1999.

Photo’s from 1985 of café 
‘t Mandje from Bet van 
Beeren, which I reconstructed 
in the Amsterdams Historisch 
Museum in 1999.

zijde moest ik toestemming voor een permanent 
verblijf in het buitenland regelen, die ik zonder 
problemen zou krijgen als Nederland mij toeliet.
Baron Van Heemstra bracht me in contact met zijn 
secretaresse ‘om alvast Nederlands te leren’.
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483 | Kapstok, uitwerking 

schets Koch optiek Zürich, 

1969

Coat rack, design sketch 

Koch optician, Zurich, 1969

In beeld
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Academie voor 
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484 | Boven: ontwerp Roll 

chair, zitelement, 1969.
Onder: ontwerp Ball chair, 
zitelement, 1969.

Above: design Roll chair, 
seating element, 1969.
Below: design Ball chair, 
seating element, 1969.

485 |Ontwerp Roll chair, 
zitelement, 1969
Design Roll chair, seating 
element, 1969
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486 |Ontwerp kunststof 
bijzettafeltje, 1970
Design plastic side table, 1970 

487 |Maquette tearoom, 1970
Model tearoom, 1970
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1970–1971

Over Jowa
In Nederland

About Jowa
In the Netherlands

Met volledige overtuiging begon ik aan een nieuw 
leven in Amsterdam. Ik sloot vriendschappen, over-
won bureaucratische hindernissen en raakte thuis in 
deze stad. 

I embarked on a new life in Amsterdam with utter 
conviction. I made friends, overcame bureaucratic 
obstacles and made myself at home in this city. 

488 | Met mijn vader op 
de Prinsengracht, onderweg 
naar het Claes Claesz. Hofje 
vanaf het Anne Frank Huis, 
Amsterdam, 1970
On Prinsengracht with my 
father, returning to the Claes 
Claesz. Hofje from the Anne 
Frank Huis, Amsterdam, 1970
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I was highly motivated when I applied to the Gerrit 
Rietveld Academy and was determined to graduate 
in one year. This was approved by Dirk van 
Sliedregt, head of the Architectural Design Depart-
ment. After he informed me, I travelled with Reimar to 
Dubrovnik, where I introduced him to Jovan Ćirilov 
and Krzysztof Pankiewicz. With them we took part in 
the city’s international summer festival. Afterwards I 
went to Novi Sad, packed two suitcases while my 
father arranged for the documents and the stipend, 
left for Amsterdam and enrolled at the Rietveld. In the 
two suitcases were books on art, my portfolios and 
an Art Deco cake service that I had inherited from 
my mother.

Amsterdam continued to amaze and surprise me. I 
had to unlearn my old manners, such as treating the 
opposite sex in a gentlemanly manner or accompa-
nying my visitors to the door, and replace them with 
new ones. I quickly adapted, also externally. From a 
young man in a three-piece suit with short hair and a 
tie, I became a hippy with long curly hair and a 
self-made tie-dye T-shirt. However, I never aban-

doned the ‘Pünktlichkeit’ and the discipline that had 
been instilled in me. 
In the beginning I lived in Leidsestraat. My drawing 
table was in an unheated attic room, so I often 
stayed at the Rietveld Academy in the evenings. Van 
Sliedregt also taught at the evening school. He 
would look over my shoulder and helped me find my 
bearings in my designs.
Later, I lived in the Claes Claesz Hofje, which was 
intended for art academy students. Through my 

Nog steeds was ik verbaasd en verrast door 
Amsterdam. Mijn oude manieren, zoals de 
hoffelijke bejegening van het andere geslacht of 
het uitlaten van mijn bezoek, moest ik afleren en 
door nieuwe vervangen. Ik heb me snel aangepast, 
ook uiterlijk. Van een jongen in driedelig pak met 
kort haar en een das werd ik een hippie met lang 
krullend haar en een zelfgeverfd tie-dye T-shirt. 
Maar de ‘Pünktlichkeit’ die ik meegekregen had en 
de discipline hield ik vast. Die heb ik nooit 
losgelaten.
Eerst woonde ik in de Leidsestraat. Mijn tekentafel 
stond in een onverwarmd zolderkamertje, daarom 
bleef ik vaak ’s avonds op de Rietveld. Van 
Sliedregt gaf ook les op de avondschool, dus hij 
kon dan over mijn schouder meekijken. Hij hielp mij 

Bij mijn aanmelding voor de Gerrit Rietveld 
Academie was ik heel vastberaden. Ik wilde per se 
in één jaar afstuderen. Hiervoor kreeg ik goedkeu-
ring van Dirk van Sliedregt, hoofd van de afdeling 
Architectonische vormgeving. Nadat hij mij dat had 
meegedeeld, reisde ik met Reimar naar Dubrovnik, 
waar ik hem introduceerde bij Jovan Ćirilov en 
Krzysztof Pankiewicz. Met hen namen wij deel aan 
het internationale zomerfestival in de stad. Na 
afloop ging ik naar Novi Sad, pakte twee koffers 
terwijl mijn vader de papieren en de toelage 
regelde, vertrok naar Amsterdam en schreef me in 
bij de Rietveld. In de twee koffers zaten boeken 
over kunst, mijn portfolio’s en een art deco-taart-
servies van mijn moeder.

489 | Boven: Gerrit Rietveld 
Academie, Amsterdam, 1970
Above: Gerrit Rietveld 
Academy, Amsterdam, 1970

490 | Onder: Claes Claesz. 
Hofje, Amsterdam
Below: Claes Claesz Hofje, 
Amsterdam

fellow student Emilie van Hees I met Roel van Duijn 
and his girlfriend Carla Kuit, one of the founders of 
the Provo movement and active in the Kabouterpartij, 
a progressive political party that had five seats in the 
Amsterdam city council. He asked me to translate his 
book De boodschap van een wijze kabouter (The 
message of a wise gnome) into Serbo-Croatian for 
the ‘kabouters’ in Ljubljana, which is how I learned 
Dutch. After her studies, Emilie moved to Milan, and 
later I would stay with her when attending the 
Furniture Fair there.

I became acquainted with many people in Amster-
dam; for instance, Eva Besnyő, the photographer and 
supporter of Dolle Mina (feminist, activist group)). We 
hit it off immediately because of our shared Hungar-
ian background. In turn, she introduced me to the 
interior architect Benno Premsela, who championed 
gay liberation. I would join him and his partner, 
architect Friso Broeksma, at their Saturday lunches, 
which always included luminaries from the cultural 
and art world, such as Paul Mertz, the communication 
consultant who later assisted me with my publications.

Ik leerde in Amsterdam veel mensen kennen. Zo 
maakte ik kennis met de fotograaf en aanhanger 
van Dolle Mina (feministische, activistische 
beweging) Eva Besnyő. Met Eva klikte het meteen 
vanwege onze gemeenschappelijke Hongaarse 
achtergrond. Zij bracht mij in contact met interieu-
rarchitect Benno Premsela. Hij propageerde 
homo-emancipatie. Bij hem en zijn partner, 
architect Friso Broeksma, nam ik plaats aan de 
zaterdagse lunchtafel, waar ook altijd andere 
gasten uit het culturele leven en de kunstwereld 
kwamen, zoals Paul Mertz, de communicatieadvi-
seur die mij later bijstond bij mijn publicaties.

op weg met mijn ontwerpen.
Later woonde ik in het Claes Claesz. Hofje, 
bestemd voor studenten van kunstacademies. Ik 
leerde er via mijn medestudente Emilie van Hees 
Roel van Duijn en zijn vriendin Carla Kuit kennen, 
een van de oprichters van de Provobeweging en 
op dat moment actief in de Kabouterpartij die vijf 
zetels had in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij 
vroeg mij zijn boek De boodschap van een wijze 
kabouter in het Servo-Kroatisch te vertalen voor de 
‘kabouters’ in Ljubljana en zo leerde ik Neder-
lands. Emilie verhuisde na haar studie naar Milaan. 
Later logeerde ik bij haar tijdens de Meubelbeurs.

491 | Met Reimar Schefold 
en Gisèle d’Ailly-van Wa-
terschoot van der Gracht op 
Paros, 1971
With Reimar Schefold 
and Gisèle d’Ailly-van 
Waterschoot van de Gracht 
on Paros, 1971
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keramiekafdeling ontwierp daarvoor de gevel-
reliëfs. De derde opdracht was een meubelont-
werp: een rood tafeltje, dat ik zelf heb gemaakt in 
de werkplaats. In 1971 studeerde ik cum laude af 
als interieurarchitect. 

Na mijn afstuderen ben ik anderhalf jaar ingeschre-
ven geweest op de afdeling Plastische vormgeving 
‘experimentele richting’ van de Rietveld samen met 
Wendela. Dit was mede omdat ik anders terug zou 
moeten naar Joegoslavië en geen toelage meer 
zou krijgen. Op de afdeling Plastische vormgeving 
van de Rietveld, experimentele richting, leerde ik 
vrije ontwerpen en audiovisuele presentaties 
maken, zoals ‘Consumptie Chaos’, een aanklacht 
tegen milieuvervuiling. 

Via Reimar ontmoette ik kunstschilderes Gisèle 
d’Ailly-van Waterschoot van der Gracht. Doordat 
Gisèle Oostenrijkse roots had voelde ik me meteen 
vertrouwd bij haar. In haar huis aan de Heren-
gracht maakte ik kennis met de mensen rond 
Castrum Peregrini, een Duitstalige uitgeverij 
opgericht door Duitsers die in de oorlog bij haar 
ondergedoken hadden gezeten. Wij zijn goede 
vrienden geworden en ik heb later haar atelier 
gebouwd. 

Bij Castrum Peregrini maakte ik kennis met Clemens 
Brühl, die zich bereid verklaarde om voor mij 
garant te staan bij de Vreemdelingenpolitie.

Voor mijn eindexamen had ik drie opdrachten. Het 
eerste, ‘Speelelementen voor kinderen’, heb ik 
gebouwd in de werkplaats van de academie. Dit 
project was gesponsord door de Borger Open 
Kinderwerkplaats in de Borgerstraat in de Kinker-
buurt. De speelelementen zijn afgebeeld in het 
boek Abenteuer Spielplätze van Ursula 
Schulz-Dornburg. 
Als tweede opdracht heb ik bij architect Jan 
Rietveld een nieuwe KLM-busterminal voor op het 
Museumplein ontworpen. Mieke Blits van de 

terminal for Museumplein, the facade reliefs for 
which were designed by Mieke Blits from the 
Department of Ceramics. 
The third assignment involved designing a piece of 
furniture; I made a red table myself in the workshop.
In 1971, I graduated cum laude from the Gerrit 
Rietveld Academy as an interior architect.

After graduating, I was enrolled for one and a half 
years at the Rietveld Academy’s Department of 
Plastic design ‘Experimental Direction’ together 
with Wendela. This was partly because I would 
otherwise have had to return to Yugoslavia and 
would no longer receive a stipend. In that depart-
ment, I learned to make free designs and audio-
visual presentations such as ‘Consumption Chaos’, 
an indictment against environmental pollution.

Through Reimar I met the painter Gisèle d’Ailly-van 
Waterschoot van der Gracht. I immediately felt 
comfortable with her because of her Austrian roots. 
In her house on Herengracht I got to know the 
people involved with Castrum Peregrini, a 
German-language publishing house founded by 
Germans who had gone into hiding in Gisèle’s home 
during the Second World War. We became close 
friends and later I built her studio.

At Castrum Peregrini, I met Clemens Brühl, who 
agreed to vouch for me with the Immigration Police.

I had three assignments for my final exams at the 
Gerrit Rietveld Academy. I built the first one, ‘Play 
elements for children,’ in the academy’s workshop. 
This project was sponsored by the Borger Open 
Kinderwerkplaats (Borger Open Children’s Work-
shop) in Borgerstraat in the Kinkerbuurt. The play 
elements are illustrated in the book Abenteuer 
Spielplätze by Ursula Schulz-Dornburg. 
My second assignment was to to design, under the 
supervision of architect Jan Rietveld,  a new KLM bus 

492 | KLM in samenwerking 
met Mieke Blits van de Kera-
miekafdeling, Gerrit Rietveld 
Academie 

KLM in collaboration with 
Mieke Blits of the Ceramics 
Department, Gerrit Rietveld 
Academy

Birth / life / continuity 
[spiraal / spiral]

Strength / action / execution 
[arm]

Mind / victim / death 
[hoofd haar / head hair]

493 | Project voor de afde-
ling Plastische vormgeving 
experimentele richting van 
de Gerrit Rietveld Acade-
mie: het vrije ontwerp The 

Life Souvenir, een kinetische 
installatie, 1971. Boven: spi-
raal. Midden: arm. Onder: 
hoofd haar. Links: tekst als 
onderdeel van de installatie.

Project for the Department of 
3D design, the experimental 
direction at the Gerrit Rietveld 
Academy: the free design 
The Life Souvenir, a kinetic 
installation, 1971. Above: 
spiral. Middle: arm. Below: 
head hair.
Left: text as part of the 
installation.

494 | Met Wendela Ge-
vers- Deynoot, die mij in-
wijdde in andere avant-gar-
dekunstvormen, bij een 
body-art performance in 
de kantine van de Rietveld, 
1972.
With Wendela Gevers-
Deynoot, who initiated 
me into other avant-garde 
art forms, at a body-art 
performance in the Rietveld 
Academy’s canteen, 1972.
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495 | Speelelementen voor 

kinderen in de Kinkerbuurt. 

Afstudeerproject van mijn 

opleiding Architectonische 

vormgeving aan de 

Gerrit Rietveld Academie, 

Borgerstraat, Amsterdam 

1971.

Play elements for children 

in the Kinkerbuurt. 

Graduationproject of my 

study Architectural design at 

the Gerrit Rietveld Academy, 

Borgerstraat, Amsterdam 

1971.
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495 | Speelelementen voor 

kinderen in de Kinkerbuurt. 

Afstudeerproject van mijn 

opleiding Architectonische 

vormgeving aan de 

Gerrit Rietveld Academie, 

Borgerstraat, Amsterdam 

1971.

Play elements for children 

in the Kinkerbuurt. 

Graduationproject of my 

study Architectural design at 

the Gerrit Rietveld Academy, 

Borgerstraat, Amsterdam 

1971.
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496 | Rood tafeltje. Afstu-
deerproject bij Wim Kroep, 
1971, opgenomen in de 
collectie van het Stedelijk 
Museum Amsterdam.
Red table. Graduation 
project for Wim Kroep, 1971, 
included in the collection 
of the Stedelijk Museum 
Amsterdam.

497 | Ontwerpschetsen 
voor speelelementen voor 
kinderen in de Kinkerbuurt. 
Afstudeerproject van mijn 
opleiding Architectonische 
vormgeving aan de 
Gerrit Rietveld Academie, 
Borgerstraat, Amsterdam 
1971.

Design sketches for play 
elements for children 
in the Kinkerbuurt. 
Graduationproject of my 
study Architectural design at 
the Gerrit Rietveld Academy, 
Borgerstraat, Amsterdam 
1971.
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498 | Inspiratie voor het 
KLM-gebouw afstudeer 
project, een maquette 
van het Muzej savremene 
umetnosti (Museum voor 
Hedendaagse Kunst) in 

Belgrado, later te zien in 
de tentoonstelling Toward 

a Concrete Utopia: 

Architecture in Yugoslavia, 

1948–1980 in het MoMA in 
New York in 2018. 

Inspiration for the KLM 
terminal graduation project, 
a model of the Muzej 
savremene umetnosti 
(Museum of Contemporary 
Art) in Belgrade, later 

displayed in the exhibition 

Toward a Concrete Utopia: 

Architecture in Yugoslavia, 

1948–1980, MoMA, New 
York, 2018. 

499 | Boven en onder: 
detail van het KLM-
terminalgebouw op het 
Museumplein, Amsterdam, 

met een reliëf van Mieke 
Blits. Afstudeerproject bij Jan 
Rietveld, 1971.

Above and below: detail 
of the KLM terminal on 
Museumplein, Amsterdam, 
with relief art by Mieke Blits. 

Graduation project supervised 
by Jan Rietveld, 1971. About Jow

a In Im
ages
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1971–1975

Over Jowa
De praktijk in

About Jowa
Entering into practice

Ik werkte bij een architectenbureau en een Goed 
Wonen-zaak. Daarnaast begon ik aan eigen 
opdrachten. 

I worked at an architecture office and a Goed Wonen 
(Quality Living) shop. In addition, I began taking on 
assignments of my own. 

500 | De ‘bontboutique’ van 
Peter de Hond in de Dam-
straat, Amsterdam, 1973
Peter de Hond’s ‘fur 
boutique’ on Damstraat, 
Amsterdam, 1973
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After a semester and a half it was time to put my 
training into practice. I joined Architectengroep Edo 
Spier as an interior designer on 2 August 1971 and 
stayed until 1973. Nicolette Lever was the secretary 
there. She later played a key role in the founding of 
Architectenbureau Jowa. Spier gave me latitude in 
designing. I worked on the houses of singer Liesbeth 
List and author Cees Nooteboom, and that of author 
Hugo Claus. 
However, some problems arose with the Immigration 
Police and with the Yugoslavian Ministry of Defence, 
which called me up for military service. I received 
legal assistance from lawyer Willem van Bennekom 
for two and a half years, until I became a Dutch 
citizen in 1975, for which I had to submit at least ten 
references from Dutch citizens. Van Bennekom made 
it possible for me to stay and work in the Netherlands 
for that period.

Building on my own innate knowledge, I learned 
from Spier how to deal with clients and contractors in 
the Netherlands, both personally and professionally. 
In 1972, Spier entrusted me with my first independent 

Na anderhalf semester was het tijd om de prak-
tijk in te gaan. Op 2 augustus 1971 begon ik als 
interieurarchitect bij Architectengroep Edo Spier. 
Ik werkte er tot 1973. Nicolette Lever was de 
secretaresse van het bureau. Zij speelde later een 
belangrijke rol bij het oprichten van Architectenbu-
reau Jowa. Spier gaf mij vrijheid bij het ontwerpen. 
Ik werkte aan het huis van zangeres Liesbeth List en 
auteur Cees Nooteboom, en dat van auteur Hugo 
Claus. 

En toen kwamen er problemen met de Vreemdelin-
genpolitie en met het Joegoslavische ministerie  
van Defensie, dat mij opriep voor militaire dienst.  
Ik kreeg tweeënhalf jaar juridische bijstand van  
mr. Willem van Bennekom, totdat ik in 1975 
Nederlander werd. Daarvoor heb ik wel tien 
referenties van Nederlanders moeten overleggen. 
Van Bennekom maakte het me mogelijk om de 
tweeënhalf jaar tot dat moment zorgeloos in 
Nederland te verblijven en te werken.

Van Spier leerde ik, voortbouwend op de kennis 
die ik van huis uit had meegekregen, hoe men in 
Nederland met opdrachtgevers en aannemers 
omgaat, zowel persoonlijk als zakelijk. Spier 

501 | Jowa en Nicolette 
Lever toen zij bij Edo Spier 
werkten, 1971-1973.

Jowa and Nicolette Lever 
when they worked at Edo 
Spier, 1971-1973.

502 | Het huis van Liesbeth 
List en Cees Nooteboom, 
waar Jowa aan meewerkte 
bij Bureau Spier en Lammer-
sen, Amsterdam, 1971.

The home of Liesbeth List and 
Cees Nooteboom, on which 
Jowa worked at Bureau Spier 
& Lammersen, Amsterdam, 
1971.

artist Jerry Goodman, whom I had met at the 
Immigration Police, for a period of five years. The 
rental income later became the startup capital for 
establishing the office. 

When Architectengroep Edo Spier was facing 
economic decline, I was let go. I became a member 
of the BNI in 1973. In that same year I began working 
at Dirks Binnenhuisarchitectuur at Koninginneweg, a 
branch of the Stichting Wonen (Living Foundation), 
and stayed there until 1977.

schoof me in 1972 mijn eerste zelfstandige 
opdracht toe: de inrichting van de ‘bontboutique’ 
van Peter de Hond in de Damstraat. Deze opdracht 
werd uitgevoerd door de aannemer van Spier, 
G.T.S. Verhoeven. Mijn samenwerking met hem liep 
jarenlang door, tot lang nadat ik mijn eigen bureau 
was begonnen (zie p. 14, Het bureau).

In 1972 huurde ik een atelierruimte van 200m2 in 
de Warmoesstraat met een magnifiek uitzicht op 
het Damrak, het Centraal Station en de Beurs van 
Berlage. De ruimte was te groot voor mij, daarom 
ging ik zelf in de voorkamer van 30m2 wonen en 
verhuurde het atelier aan de Amerikaanse 
kunstenaar Jerry Goodman – die ik bij de Vreem-
delingpolitie had ontmoet – voor een periode van 
vijf jaar. De huuropbrengst werd later het beginka-
pitaal voor de oprichting van het bureau. 

Toen Architectengroep Edo Spier in slechter 
economisch vaarwater kwam, verloor ik mijn baan. 
Ik werd lid van BNI in 1973. In datzelfde jaar 
begon ik te werken voor Dirks Binnenhuisarchitec-
tuur op de Koninginneweg, een zaak van Stichting 
Wonen, waar ik bleef tot 1977. 

About Jow
a 1971–1977
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ver Jow
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503 | De ‘bontboutique’ 
van Peter de Hond in de 
Damstraat, Amsterdam, 1973

Peter de Hond’s ‘fur boutique’ 
on Damstraat, Amsterdam, 
1973

504 | Onder: uitzicht op het 
Centraal Station vanuit de 
Warmoesstraat 12, 
Amsterdam

Below: view of Central Station 
from 12 Warmoesstraat, 
Amsterdam

assignment, namely appointing Peter de Hond’s ‘fur 
boutique’ in Damstraat. This job was carried out by 
Spier’s contractor, G.T.S. Verhoeven. My collabora-
tion with him continued for many years, until long after 
I had started my own office (see p. 14, The office). 

In 1972 I rented a studio space of 200 m2 in 
Warmoesstraat with a splendid view of the Damrak, 
Central Station and the Beurs van Berlage. The 
space was far too big for me, so I moved into the 30 
m2 front room and sublet the studio to the American 
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Stichting Goed Wonen
The objective of Goed Wonen* (Quality Living Foun-
dation) was: to raise living in the Netherlands to a 
higher level by improving home furnishings in the
broadest sense of the word, by promoting the produc-
tion and distribution of furniture, upholstery, utensils, 
etc., which meet certain aesthetic, technical and social 
requirements. An oak smoking chair is out; rattan 
furniture is in. Flower wallpaper and heavy curtains 
are out; white walls and fresh tones are in!
Source: Wiki NL

* The name Stichting Goed Wonen was in use from 1946 to 
1968, after which it became Stichting Wonen.

I took courses including video recordings and 
role-playing in which sales techniques, customer 
relations and making phone calls were covered. I 
travelled to international furniture fairs where I learned 
a great deal about furniture, lighting and other aspects 
of interior design. In the Adviescentrum (Advice 
Centre), set up especially for me in 1975, I put on 
exhibitions and worked on renovating and furnishing 
houses. In my spare time I made designs for friends 
and acquaintances.

From 1973 to 1977, when the stores were open on 
Thursday evenings, I gave advice to shoppers passing 
by at the Architecteninformatiecentrum Leidestraat nr. 5 
(Architects’ Information Centre Leidsestraat no. 5) of 
the BNA, BNI and BNT* at, in the building of 
Stichting Goed Wonen (Good Living Foundation). This 
is where I met Jim Mercer and Wil Lips, my first clients. 

Both of them gave me commissions in 1976. Mercer 
had me draw up the plan for the conversion of his 
warehouse flat on Brouwersgracht. Wil Lips invited 
me to discuss the new flat she had just bought on 

Hier volgde ik cursussen met video en rollenspellen 
waarin verkooptechnieken, omgaan met klanten en 
het voeren van telefoongesprekken aan bod 
kwamen. Ik reisde naar internationale meubelbeur-
zen en leerde daar veel over meubels, verlichting 
en andere interieurstukken. In het voor mij in 1975 
opgezette ‘Adviescentrum’ zette ik tentoonstellin-
gen op en werkte aan verbouwingen en het 
inrichten van woningen. In mijn vrije tijd maakte ik 
ontwerpen voor vrienden en kennissen.

Van 1973 tot 1977 gaf ik op de koopavonden op 
donderdag adviezen aan winkelende voorbijgan-
gers in Architecteninformatiecentrum Leidsestraat nr. 
5 van de BNA, BNI en BNT*, ondergebracht in het 
pand van Stichting Wonen. Hier ontmoette ik zowel 
Jim Mercer als Wil Lips, mijn eerste opdrachtgevers. 

Beiden gaven opdrachten in 1976. Mercer liet 
me het plan maken voor de verbouwing van zijn 
pakhuisappartement op de Brouwersgracht. 
Wil Lips nodigde me uit voor een gesprek over 
het nieuwe appartement op de Egelantiersgracht 
dat ze zojuist gekocht had. Het kon pas in 
1977 uitgevoerd worden, toen het bureau al 
was opgericht.

Stichting Goed Wonen
De doelstelling van Stichting Wonen* was: Het 
wonen in Nederland op een hoger peil te brengen 
door verbetering van de woninginrichting in de 
ruimste zin van het woord, door het bevorderen van 
de productie en distributie van meubelen, stoffering, 
gebruiksvoorwerpen enz., die aan bepaalde estheti-
sche, technische en sociale eisen voldoen. Een eiken 
rookstoel is fout; rotanmeubels zijn goed. Bloemetjes-
behang en zware gordijnen zijn fout; witte muren en 
frisse tinten zijn goed! 
Bron: Wiki NL

* Van 1946 tot 1968 was de naam Stichting Goed Wonen in 
gebruik, hierna werd het Stichting Wonen. 

505 | J. Mercer, pakhuis 
verbouwing, Brouwers-
gracht, Amsterdam, 1976

J. Mercer, refurbishment 
warehouse, Brouwersgracht, 
Amsterdam, 1976

Egelantiersgracht. Work could only begin in 1977, 
when the office was already established.

At the Dirks Advice Centre, Steve Pepper of 
Capsicum came to promote his shop’s beautiful 
Indian fabrics. I immediately clicked with Steve and 
his wife Deborah. This contact would profoundly 
influence my professional career.

* BNA is the Bond van Nederlandse Architecten (Union of Dutch 
Architects); BNI (Union of Dutch Interior Architects) and BNT 
is the Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (Union of Dutch 
Garden Architects

Bij het Dirks Adviescentrum kwam Steve Pepper 
van Capsicum de prachtige Indiase stoffen van 
zijn winkel promoten. Het klikte met Steve en zijn 
vrouw Deborah. Dit contact zou grote invloed 
hebben op mijn professionele carrière.

* BNA is Bond van Nederlandse Architecten, BNI de 
Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten en 
BNT is de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten.
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506 | Deborah, Noah en 
Steve Pepper bij Reimar 
Schefold in de Leidsestraat 
87, Amsterdam, 1975

Deborah, Noah and Steve 
Pepper in Reimar Schefold’s 
house at 87 Leidsestraat, 
Amsterdam, 1975
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Docent aan de Gerrit Rietveld Academie

Titia Frieling, een studente aan de Rietveld 
Academie, ontwierp kindermeubels en verkocht ze 
bij Dirks. Zij maakte me attent op een vacature aan 
de Rietveld. Ik solliciteerde en werd aangenomen. 
Van 1975 tot 1993 gaf ik er les op de avondschool 
in Vaktheorie, Geschiedenis van het wonen en 
Interieurontwerp. Daarnaast was ik jarenlang 
coördinator van de interne eindexamententoonstel-
ling, van tentoonstellingen in het Rietveld Paviljoen, 
de annex van de academie en van externe 
exposities in binnen- en buitenland. In het kader 
van een uitwisselingsprogramma tussen de twee 

Een van de door Jowa georganiseerde tentoon-
stellingen was een presentatie met onder andere 
keramiek van Ine Kho-Roos in samenwerking met 
Galerie Zeevang van Alma Waterman in Warder. Ine 
was te beschouwen als de muze van Jowa. Ze heeft 
hem ondersteund in zijn professionele ontwikkeling 
en gestimuleerd om voor zichzelf te beginnen. Op de 
foto is een duif van haar hand te zien. 

Instructor at the Gerrit Rietveld Academy

Titia Frieling, a student at the Rietveld Academy, 
designed children’s furniture and sold it at Dirks. She 
alerted me about a vacancy at the Rietveld. I 
applied and was accepted. From 1975 to 1993 I 
taught Craft, History of Living and Interior Design at 
the evening school. In addition, for many years I 
coordinated the in-house final exam exhibition, 
exhibitions in the Rietveld Pavilion, the annex of the 
Academy, and of external shows in the Netherlands 
and abroad. I worked as a guest lecturer at the 
Parsons School of Design in New York as part of an 
exchange programme between the two institutions.

I also organised role-playing discussion courses 
using what at the time were highly advanced video 
recordings, initiated study trips to exhibitions and 

One of the exhibitions organized by Jowa was a 
presentation including ceramics by Ine Kho-Roos in 
collaboration with Galerie Zeevang by Alma Water-
man in Warder. Ine could be regarded as Jowa’s 
muse. She has supported him in his professional deve-
lopment and encouraged him to start his own busi-
ness. The photo shows a pigeon made by her. 

507 | Jowa en Ine Kho-
Roos bij Dirks Binnenhuisar-
chitectuur, 1974

Jowa and Ine Kho-Roos at 
Dirks Binnenhuisarchitectuur, 
1974

508 | ‘s Avonds 5 jaar 
binnenhuis, publicatie Gerrit 
Rietveld Academie, 1982

‘s Avonds 5 jaar binnenhuis 
(At night 5 years interior), 
publication Gerrit Rietveld 
Academie, 1982

en Henri Snel. Sommigen kwamen later bij mijn 
bureau werken. Ik kwam ze tegen op reizen en heb 
nog steeds contact met velen van hen. 

Op de Rietveld had ik gemiddeld vijftig studenten 
per schooljaar. Ik kreeg routine in het onthouden 
van hun ontwerpen tijdens het corrigeren. Deze 
‘training’ kwam mij later goed van pas toen ik in 
mijn bureau met de medewerkers aan tien tot 
vijftien projecten tegelijk werkte. Doordat ik de 
ontwerpen van buiten kende, kon ik snel en uit het 
hoofd vragen van opdrachtgevers en uitvoerders 
beantwoorden.

academies werkte ik als gastdocent op de Parsons 
School of Design in New York.

Ik hield onder andere gesprekstrainingen met 
rollenspel met gebruik van – voor die tijd moderne 
– video-opnames, organiseerde studiereizen naar 
tentoonstellingen en stimuleerde mijn studenten om 
ook zelf musea, tentoonstellingen en beurzen te 
bezoeken en er daarna in de lessen referaten over 
te houden. Veel van mijn studenten werden 
vrienden en collega’s, onder wie Ivo Weyel, Helen 
van Ruiten, Jakob de Baan, Ben van Berkel, 
Elisabeth Röntgen, Titia Frieling, Mieke de Bock, 
Michiel Berrevoets, Machteld de Vos van Steenwijk 

encouraged my students to visit museums, exhibitions 
and fairs on their own and give talks about them 
afterwards in class. Many of my students became 
friends and colleagues, including Ivo Weyel, Helen 
van Ruiten, Jakob de Baan, Ben van Berkel, Elisabeth 
Röntgen, Titia Frieling, Mieke de Bock, Michiel 
Berrevoets, Machteld de Vos van Steenwijk and 
Henri Snel. Some of them later joined my office. I 
would run into them on my travels and have kept in 
touch with many of them. 

At the Rietveld Academy I taught an average of 50 
students per year. I became skilled in memorising 
their designs while correcting them. This ‘training’ 
served me well later on, when I would work in my 
office with assistants on ten to fifteen projects 
simultaneously. Because I knew the designs by heart, 
I was able to answer questions from clients and 
contractors quickly and accurately.

509 | Simon den Hartog, 
directeur Rietveld Academie 
werd 50, 1983
Simon den Hartog, director 
Rietveld Academy turned 50, 
1983

510 | Vijftig jaar Gerrit Riet-
veld Academie met ex-stu-
denten Jakob de Baan, 
Danielle Gastinel en Ilse van 
Roosmalen, 2018

Fiftieth anniversary of the 
Gerrit Rietveld Academy with 
former students Jakob de 
Baan, Danielle Gastinel and 
Ilse van Roosmalen, 2018
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When I became a Dutch citizen in 1975, the path 
was clear for establishing my own office. I had a 
basic income as a teacher at the Gerrit Rietveld 
Academy, which allowed me to work less at Dirks 
Binnenhuisarchitectuur on Koninginneweg.
‘I arrived in the Netherlands with two suitcases and
I can leave with two suitcases,’ I told my family and 
friends. But I had no idea what that involved. By 
coincidence, I bumped into Nicky, Nicolette Lever, 
at the Albert Cuyp open air market in 1976. We 
knew each other from Architectengroep Edo Spier, 
where she was a secretary. Nicky asked Jowa: 
‘What are you up to now, kid?’ J.: ‘I’m going to start 
my own business.’ N.: ‘Won’t you need a secre-
tary?’ J: ‘I’m not ready for that yet.’ But, I gave it 
some thought and called her soon thereafter to see if 
she would want to help me set up the office. We 
needed a year for the preparations. These took 
place in my tiny appartment on the third floor at 
110a Willemstraat in the Jordaan district. 
G.T.S. Verhoeven had renovated this floor and 
rented it to me in 1974.

In that time, I worked three days at Dirks, and two 
days with Nicky and on my projects.
I relied on her for virtually everything. We furnished 
the office with the saved rental proceeds 
of the studio at 12-II Warmoesstraat close to the Red 
Light District , which Jerry Goodman left in 1976. 
Nicky taught me to become more business-like, 
close contracts, keep the books in order and deal 
with clients, contractors and suppliers. Erik Wasch, 
a former colleague from my time with Edo Spier, 
helped to get the office up and running and initially 
worked for me on a freelance basis. Mira Kho set up 
the documentation system, modelled on the one her 
father, the industrial designer Kho Kho Liang Ie used 
in his office. On the third and fourth floor the studio’s 
of the painters Anton Martineau and Theo Schuur-
man were located.

Toen ik in 1975 de Nederlandse nationaliteit kreeg, 
was de weg vrij voor een eigen bureau. Ik had een 
basisinkomen als docent aan de Rietveld Acade-
mie, zodat ik het aandurfde om korter te gaan 
werken bij Dirks Binnenhuisarchitectuur aan de 
Koninginneweg. ‘Ik ben met twee koffers gekomen 
en ik kan met twee koffers gaan,’ zei ik tegen 
familie en vrienden. Maar ik had geen idee wat er 
allemaal bij kwam kijken. Toevallig kwam ik in 
1976 Nicky, Nicolette Lever, tegen op de Albert 
Cuypmarkt. Wij kenden elkaar van Spier, waar ze 
secretaresse was. Nicky vroeg: ‘Wat ben je nu aan 
het doen, jochie?’ ‘Ik ga voor mezelf beginnen.’ 
‘Heb je dan geen secretaresse nodig?’ ‘Daar ben 
ik nog niet aan toe.’ Maar na kort nadenken belde 
ik haar om te vragen of ze me wilde helpen 
bij het opzetten van het bureau. We hadden een 
jaar nodig voor de voorbereidingen. Dat deden 
we in mijn kleine appartement op de Willemstraat 
110a driehoog in de Jordaan. Deze verdieping 
was in 1974 aan mij verhuurd en verbouwd door 
G.T.S. Verhoeven. 

In die tijd werkte ik drie dagen bij Dirks, twee 
dagen met Nicky en aan eigen opdrachten. Ik voer 

vrijwel blind op haar. Van de gespaarde huurop-
brengst van het atelier in de Warmoesstraat 12-II 
vlakbij de rosse buurt, dat Jerry Goodman in 1976 
verliet, richtten we het kantoor in. Nicky leerde mij 
om zakelijker te worden, contracten af te sluiten, de 
administratie op orde te hebben en met opdracht-
gevers, uitvoerders en leveranciers om te gaan. 
Erik Wasch, ex-collega uit de tijd van Edo Spier, 
hielp met de inrichting van het bureau en werkte in 
het begin freelance. Mira Kho zette het documen-
tatiesysteem op, naar voorbeeld van het kantoor 
van haar vader, de industrieel vormgever Kho 
Liang Ie. Op de 3e en 4e verdieping waren de 
ateliers van de schilders Anton Martineau en Theo 
Schuurman. 
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“Ik had geen idee wat erbij kwam kijken!”

“I had no idea what that involved!”
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