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leren sterven met herman de vries 
tentoonstelling in Museum Tot Zover 

 

Alles vergaat; een bloem, de zomer, een hartslag, de tijd, het leven. Het is het 

actieve moment van vergaan, dat herman de vries ons laat zien in * vergaan. De 

expositie in Museum Tot Zover is als een spiegel die ons voorzichtig confronteert 

met onze eindigheid. Daar hoeven we niet somber van te worden, vindt de vries, 

“als het leven ophoudt, gaat het leven verder, onophoudelijk.” 

 

Kunstenaar herman de vries (Alkmaar, 1931) werkt alleen nog maar met wat hij 

buiten vindt. Ingelijste korenaren, boomstronken, rozenknoppen, stenen, 

leeggedronken blikjes: hij laat ons er met andere ogen naar kijken. de vries houdt 

van natuur en van natuurlijke processen. Hij ziet zichzelf als bemiddelaar: “natuur 

is kunst – ik laat het zien.” 

 

biënnale 

Het werk van de vries wordt internationaal door velen gewaardeerd en bevindt 

zich in de collecties van zowel belangrijke musea als van verzamelaars. In 2015 

vertegenwoordigde hij Nederland tijdens de Biënnale van Venetië. 

 

oude begraafplaats 

Het is voor het eerst dat er een tentoonstelling van herman de vries aan 

vergankelijkheid wordt gewijd. En hoe passend is het dan dat dit gebeurd in Tot 

Zover, museum over dood en leven, gevestigd op gedenkpark De Nieuwe Ooster. 

Vanuit de museumzaal zijn de bomen en struiken van de oude begraafplaats goed 

te zien. Tot Zover toont werk uit verschillende perioden, waaronder een cirkel vol 

met geurende rozenknoppen. 

 

transformatie 

“de hele wereld zit in een continu transformatieproces en er gaat niets verloren”, 

stelt de vries. In herman de vries * vergaan leren we sterven aan de hand van 

deze inmiddels 90 jarige kunstenaar. 

 

audiotour, ontroertoer en magazine 

Podcastmaker Jesper Buursink maakte de audiotour. Serietekenaar en 

gebiedsbiograaf PJ Roggeband verzorgt ONTROERTOERS over De Nieuwe Ooster 

gedurende de tentoonstellingsperiode. Bij herman de vries * vergaan verschijnt 

bovendien een rijk geïllustreerd magazine met bijdragen van onder meer Tommy 

Wieringa en Cees de Boer. 

 

te zien van 22.04.2022 tot 28.08.2022 

 

 
 

 

 

 

Museum Tot Zover belicht de dood in al zijn facetten door middel van kunst, fotografie en historische objecten. 

Het museum is beslist niet zwaarmoedig, de toon is open en helder. Bekende tentoonstellingen zijn Funeral Train 

(***** de Volkskrant), Post Mortem, De Laatste Aai (**** de Volkskrant) en EAT LOVE DIE. Het museum is 

gevestigd op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

Hi-res afbeeldingen zijn te vinden op https://www.totzover.nl/over-het-museum/pers-en-beeld/perskit-herman-de-

vries-vergaan/?edit_off=true 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lizz Heijn, l.heijn@totzover.nl, 06 10873694 
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