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Eieren, insecten en de tijd van de ziel

Eieren en insecten
vormen het mate-
riaal voor Koos
van der Sloot,
wiens werk nu in
Joure te zien is op
de expositie ‘Tijd-
schalen’. ,,It aai
drong him oan
my op.”

Koos van der Sloot is, als de
krant hem komt storen, nog
druk met het inrichten van
zijn tentoonstelling. Een

deel hangt al: werken waarin eieren
dominante posities innemen. In som-
mige wordt de vorm van het ei ge-
combineerd met de functie van de
klok. Er is geen wijzer te zien, maar
slingermechanismen verbeelden het
verstrijken van de tijd, of eieren zijn in
een klokkast gestopt.

In andere werken spelen insecten
een belangrijke rol. Hier en daar moet
Van der Sloot de geprepareerde bees-
ten nog bevestigen, maar in andere
zijn ze prominent aanwezig: opge-
plakte muggen, of zelfs mestkevers,
sprinkhanen en andere, bij nadere be-
studering wonderbaarlijk ogende we-
zens. ,,Doe’t myn freondinne dit foar
it earst seach, sei se: jesses. Doe wist ik
dat ik wat te pakken hie. It ropt yn alle
gefallen poere emoasje op.”

Die insecten vormen een nieuwe

ontwikkeling in het werk van Van der
Sloot, die zijn carrière als kunstenaar
(nadat hij zijn werk als stedebouw-
kundige wegens ziekte moest opge-
ven) nauw verbonden heeft met het
gebruik van eieren.

,,Ik fûn yn ’e hûs ris in flinter. Dy be-
warrest dan efkes en dan donderst
him fuort. Mar dizze prikte ik fêst. En
doe fûn ik in wesp, dy prikte ik der-
neist. Sa kamen der hieltyd mear en sa
waard it eins in skilderijke. Fan hús-
dieren, tusken skrapkes.” Intussen
prepareert hij, voor de houdbaarheid,
die beesten, net als zijn eieren: met
een paar lagen epoxy en dan met po-
lyurethaan om de glans weg te wer-
ken. ,,Dat is it geheim van de smid.”

Die eieren, overigens, drongen zich
ooit aan hem op. In navolging van zijn
oudere broer ging hij ze, als kind, ver-
zamelen. ,,Ik wie in jier as trije, ik
waard ek rekke troch dy abstrakte skil-
dering op dy skalen.” Tot een doorge-
zakt bed een einde maakte aan de
daaronder opgeslagen collectie. Maar
later raakte hij toch weer geïntrigeerd

door de eivorm. ,,Yn eltse stêd dêr’t ik
kom, keapje ik in aai. Fan stien, fan
glês, fan hout.”

Insecten, eieren, klokken uiteraard:
wat Van der Sloot betreft zeggen ze al-
lemaal iets over het begrip tijd. Een ei
draagt heden, verleden en toekomst al
in zich, immers. En insecten verbeel-
den een soort ontwikkelingsidee, zegt
hij. ,,Sy wiene de earste bisten dy’t,
miljarden jierren lyn, út de see it lân
op kamen.”

Vandaar werken als ‘Omgong’ en

‘Omrin’: allebei werken met een blok
eieren in het midden en een krans in-
secten daaromheen, als in een soort
processie. ,,Dat is de syklus fan de tiid,
as ik efkes simplifisearje.” Hoewel de
insecten en de eieren, na hun epoxy-
behandeling, niet verder vergaan,
kunnen de kunstwerken in de loop
van de tijd gerust veranderen. ,,Wa’t it
ek keapet, kin der sels ek wer ynsekten
op sette.”

Insecten leggen ook eieren, overi-
gens. En bijzonder is het verhaal van
de scarabee, die zijn eieren legt in zijn
eigen reststoffen. Als ze uit hun eier-
schalen kruipen, voeden de jongen
zich met nuttige elementen uit die-
zelfde mest. ,,Ek dat is in ivige syklus.
Yn it âlde Egyptyske skrift is it teken
foar skarabee dan ek itselde as dat foar
syklus.”

Op deze tentoonstelling komen wel
klokken voor, en zandlopers voor wie
goed kijkt (tussen gestapelde eieren
door), maar geen wijzer. ,,It giet my
net om de meganyske tiid, mar om de
tiid fan de siel. Datst yn dyn eigen uni-

versum bist, datst de kloktiid ûntsti-
gest. Augustinus hat der yn de fyfde
ieu al wat fan sein. Salang as der tiid is,
is der hope. Dat klinkt wat as in te-
geltsjewiisheid, mar sa is it wol.”

De tijd is overal op de expositie. Van
houten kastjes met jaarringen tot ei-
eren met stukjes gekleurde draad, als-
of ze op het punt staan om te ont-
spruiten. Zoals ook insecten voortko-
men uit eitjes, via de status van larf en
cocon. ,,Ik ha ris in púdsje maitsen
kocht, en dêr kamen allegearre mig-
gen út. Dy giene dea, en doe ha’k se
prepareard.” De meer exotische insec-
tensoorten betrekt hij, dood en wel,
via internet, doorgaans uit Thailand.

Van der Sloots obsessie met eieren
is beslist niet culinair van aard. ,,Ik yt
twa of trije kear wyks in aaike, faker
net. Ik pomp se leech, en dan giet it
allegear fuort. Ja, as immen fan doel is
in keek te bakken, dan wol ik wolris
wat djerren bewarje. Oars net.”

‘Tijdschalen’ in Museum Joure.
Tot en met 14 april.
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