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Structuren en patronen in de na-
tuur zijn het uitgangspunt van het 
werk van Addy Coumou. Dat is al 
zo sinds ze zich, na de Kunstacade-
mie st. Joost te Breda, in Amster-
dam vestigde. Bladeren, bloemen, 
groentes, bomen, kreukels in pa-
pier, bubbels op het strand of  de 
golfslag van de zee, vertonen pa-
tronen die zich eindeloos herhalen 
maar toch telkens veranderen. Dit 
gegeven vormt een rode draad door 
heel haar oeuvre. 

Een andere rode draad is haar ma-
teriaalkeuze. Na jaren met papier te 
hebben gewerkt stapte zij over op 
textiel. Voor haar schilderijen ge-

bruikt zij geen gewoon linnen maar 
transparante stof  die zij bewerkt, 
over het canvas van het schilders-
raam heen spant en dan beschil-
dert. De kleur van de stof  erachter 
schijnt er lichtelijk doorheen en 
geeft het werk een extra dimensie. 

In ander werk gebruikt zij des-
sins van stoffen die ze beschildert 
of  bestikt op de naaimachine. Nu 
werkt zij met platen foam beplakt 
met textiel en subtiel beschilderd, 
waarna het patroon uitgesneden 
wordt. Op die manier ontstaat een 
soort kantwerk. De rode kool in 
deze KUNSTSPOT is daar een 
mooi voorbeeld van. In een aantal 

werken is textiel niet alleen het ma-
teriaal maar tevens het onderwerp 
zelf. Soms wordt ook de achterkant 
beschilderd, felrood of  oranje, soms 
groen. Afhankelijk van de lichtinval 
varieert de reflectie op de wand en 
het ruimtelijk effect. Spel van kleur 
en schaduw. Beweging, abstra-
hering, leven. 

Addy Coumou woont en werkt in 
Amsterdam maar stamt af  van een 
Zeeuwse familie. De naam COU-
MOU is een samentrekking van de 
naam Cornelis Mouwe. Deze leefde 
aan het eind van de 16e eeuw in 
Zierikzee.

In deze KUNSTSPOT richt galeriehoudster Lia Hector het spotlicht op kunstenaar Addy Coumou die met bijzondere eigen 
technieken en beeldtaal alledaagse dingen een bijzondere sfeer weet te geven. Addy Coumou (1946) is opgeleid aan de Academie 
voor Industriële Vormgeving te Eindhoven en de Academie voor Beeldende Kunsten St. Joost te Breda. In haar werk staat de 
Papagaaientulp centraal. Coumou’s ‘tulpenkoorts’ begon toen zij een aantal jaren geleden in het Haarlemse Teylers Museum 
de papagaaientulpen van de 17e -eeuwse schilders Marell en Henstenburg zag. Vooral de grilligheid van de bloem en het karak-
teristieke lijnenspel maakten grote indruk op haar. Naast realistische tulpen schildert zij ook tulpen los van hun achtergrond, 
waardoor de schilderijen soms bijna iets abstracts hebben. Hierbij komt duidelijk haar achtergrond in de industriële vormgeving 
om de hoek kijken. De techniek van Coumou is heel bijzonder; zij werkt met verschillende materialen (acryl, oliepastel en grafiet) 
op transparante stof. Addy Coumou exposeert sinds 1984 regelmatig in binnen- en buitenland. Werk van Addy Coumou bevindt 
zich onder andere in de collecties van het Nederlands Textielmuseum te Tilburg en het Stedelijk Museum te Amsterdam. Tevens 
bevindt zich werk aan boord van de M.S. “Zuiderdam II” van de Holland America Line.
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www.joosnijsse-architectuur.nl

In deze KUNSTSPOT richt galeriehoudster Lia Hector het spotlicht op de 
Zeeuwse  architect Joos Nijsse, en wel  specifiek op zijn kiosken.

Direct vanaf het moment dat de viskiosk van de architect Joos Nijsse op 
de Koningsbrug in Middelburg verscheen en voor mij rechtstreeks te 
zien was vanuit mijn woonkamer, is de kiosk mij blijven fascineren als 
een prachtig sculptuur passend in de omgeving. Ik beleef de vorm en 
het materiaal als een kunstwerk met een hart waarin van alles  gebeurt 
en waarin de mens een rol vervult. Als het donker wordt en het licht 
gaat in de kiosk branden ontstaat er een opschijnend object omgeven 
door een sculptuur.  Het verbaast mij nog steeds hoe Joos Nijsse erin 
geslaagd is van kiosken, die de eigenschap hebben overal het straat-

beeld te verrommelen, iets heeft weten te maken, wat aangenaam is 
om te zien. Dat geldt niet alleen deze kiosk, maar ook voor zijn andere 
kiosken die ik in Zeeland heb zien staan. De stijl is telkens duidelijk 
herkenbaar. De functie en de vorm kloppen met elkaar. Daarbij valt 
het mij op  dat Joos in zijn eigen stijl en materialen diversiteit weet aan 
te brengen. Joos wil dat zijn kiosken zich op subtiele wijze presenteren 
als zelfstandige objecten, die met een zekere mate van eigenwijsheid 
in vorm en materiaal, de dialoog aangaan met de deftige, statige en 
“tijdloze”monumenten in de beschermde stadsgezichten van Middel-

Kiosken als SCULPTUREN
in het STADSBEELD  
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“STRUCTUREN EN PATRONEN

IN DE NATUUR ZIJN HET

UITGANGSPUNT VAN ADDY

COUMOU’S KUNST EN DE TULP

IS HAAR FASCINATIE.” 
Lia Hector, galeriehoudster



kunstspot

KUNSTHANDEL
TH. LAURENTIUS
Singelstraat 13a
4331 SR Middelburg
Tel.: 0118-641805
E-mail: piranesi@zeelandnet.nl
www.laurentiusoldmasterprints.nl

16

Illustraties

Omschrijving tulp
foto nummer 5

Links onder:
Omschrijving tulp

foto nummer 6

Rechts onder:
Omschrijving tulp

foto nummer 7
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Zijn naam werd COR MOUW, 
de R veranderde in de loop van 
de jaren in een U,waarschijnlijk 
door  de toenmalige manier van 
schrijven van de R, dat leek op een 
korte  U,  een wat slordige  ambte-
naar maakte van de R een U. De  W 
bleef  uiteindelijk weg. Alle COU-
MOU’s van nu stammen van die 
ene Cornelis Mouwe.

Addy’s vader is geboren in Kamper-
land op Noord-Beveland als jongste 
zoon van de “Bovenmeester”.

Haar moeder was Amsterdamse. Ze 
hebben elkaar ontmoet in Eindhoven
doordat zij beiden bij PHILIPS 
werkten. Als kind gingen zij jaren-
lang iedere zomer naar Zoutelande 
op Walcheren en zochten dan familie 
op, die op verschillende plekken in 
Zeeland woonden. Nog steeds komt 
zij graag naar Zeeland, dat voor 
haar heel vertrouwd voelt.


