
A chter zijn werken schuilen 
de prachtigste verhalen 
en herinneringen. Uit zijn 

jeugd toen hij met vriendjes aan 
het ‘aaisykjen’ was of uit de tijd dat 
hij werkte als stedenbouwkundige. 
Koos van der Sloot uit Leeuwarder 
vertelt ze aan de hand van assem-
blages waarin uitgeblazen eieren 
een glansrol hebben. Geregeld 
roept zijn werk een brede glimlach 
op doordat hij eieren (én eierdozen) 
een compleet nieuwe betekenis 
geeft. 
Eieren horen van jongs af bij de 

Leeuwarder, die opgroeide in Joure. 
Daar raapte hij lentes achtereen 
vele tientallen kievitseieren en hij 
had er een indrukwekkende eierver-
zameling. Hoewel die al vroeg sneu-
velde, zijn eieren altijd belangrijk 
gebleven voor Van der Sloot. Ze zijn 
voor hem een metafoor geworden 
voor tijd en vergankelijkheid. ,,He-
den, verleden en toekomst zitten al-
le drie gevangen in die ene oervorm: 
het ei.” Hij verwerkt ze daarom 
geregeld tot klokken. ,,Omdat die 
twee voor mij bij elkaar horen. Een 
ei is een soort klok vanwege de asso-
ciaties van tijd en vergankelijkheid 
die ik erbij heb.” 
Tijd en vergankelijkheid zijn 

woorden die een keerpunt in het 
leven van Van der Sloot markeren. 
In 2004 werd hij getroffen door een 

meervoudige beroerte. Een lange 
periode van herstel en revalidatie 
volgde; zijn werk als bouwkundige 
kon hij niet meer doen. ,,Ineens 
word je je ten volle bewust van je 
eigen kwetsbaarheid, je eigen ster-
felijkheid.” Met zijn assemblages 
vond hij een nieuwe invulling van 
zijn leven. Hij exposeerde er al mee 
in onder meer Natuurmuseum Frys-
lân en Museum Belvédère en mo-
menteel met de expositie Tijdschalen 
in Museum Joure. In de plaats waar 
hij opgroeide, waar zijn carrière als 
bouwkundige eindigde en de plaats 
met een roemrijk verleden in de 
klokkenindustrie; toepasselijker 
kan bijna niet.
Op de expositie is ook De Zeis te 

zien, gemaakt van vier uitgeblazen 
eieren die met een slingerwerk met 
elkaar verbonden zijn. Een piepklei-
ne zeis verbeeldt het uurwerk, waar-
door de tijd zich hier als tikkende 
tijdbom aan je opdringt. ,,Het werk 
symboliseert de angst uit de tijd van 
mijn ziek-zijn. De angst of ik weer 
de oude zou worden en de angst om 
opnieuw een beroerte te krijgen.” 

Knipogen
Opvallend is het gebruik van elek-
triciteitsdraden en microchips in 
het recente werk van Van der Sloot. 
,,Daarmee haal ik mijn kunst naar 
het nu. Deze producten uit de 20e 
eeuw vormen een mooi contrast 
met een oervorm als het ei.” Boven-
dien zijn ze een knipoog naar de 
techniek die alom, ook als we mid-
denin de natuur zitten, om ons heen 

vertegenwoordigd is. Deze knipogen 
typeren Van der Sloot. Zijn werk is 
allerminst zwaar of pijnlijk. ,,Hu-
mor vind ik enorm belangrijk.” 
De beroerte trof Van der Sloot op 

een moment dat hij net een project 
voor de nieuwbouwwijk Wyldeho-
arne in Joure had ontworpen. De 

wijk moest verleden en toekomst 
weerspiegelen, iets wat Van der 
Sloot uitbeeldde met klokken en ei-
eren. De klokken herinneren aan de 
klokkenindustrie van Joure, terwijl 
de eieren een nieuw leven symbo-
liseren. ,,Met dit project ben ik uit 
Skarsterlân vertrokken. Als kunste-

naar ben ik verder gegaan met waar 
ik zo abrupt mee gestopt was.” Op 
weg naar een nieuw begin. 

p Koos van der Sloot exposeert tot 
en met 14 april in Museum Joure

p www.koosvandersloot.nl
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Koos van der Sloot bij zijn assemblage De Zeis (2008) dat een keerpunt in zijn leven markeert. 
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Eieren als metafoor voor vergankelijkheid


