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herman de vries

herman de vries wordt in 1 931 in Alkmaar geboren. Hij wordt opgeleid tot onderzoeker en werkt als

wetenschappelijk medewerker bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen, later bij het

lnstituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur in Arnhem. Reeds in de vroege jaren vijf-

tig begint zijn werk als beeldend kunstenaar. ln 1 968 kiest hij defintief voor het kunstenaarsbestaan.

Niet lang daarna trekt hij zich terug uit de Nederlandse kunstwereld en vestigt zich ín de landelijke

omgeving van het Steigerwald in Duitsland, waar hij tot op heden woont. de vries' leven en denken

worden gekenmerkt door een streven naar het opheffen van tegenstellingen tussen leven en kunsf
kunst en wetenschap, taal en beeld en door een zoeken naar gelijkwaardigheid in algemene zin. Een

eenvoudig voorbeeld hiervan is het gebruik van uitsluitend kleine letters in teksten en voor de spel-

ling van zijn eigen naam.

Aanvankelijk manifesteert de vries zich met informele schilderiien en collages. Vanaf 1 962 treedt hij,

samen met onder anderen Henk Peeters en Armando, op als redacteur en uitgever van de tijdschrif-

ten 'revue nul=0' en 'revue integration'. Ook neemt hij deel aan belangrijke'zrno'-tentoonstellingen
in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Lincoln Mass., Bern, Drisseldorf, Milaan en Stockholm.

Tegelijk met het ontstaan van de'nulgroep' begint de vries met het maken van geheelwitte collages

en reliëfs. Het wit maakt deze werken neutraal en waardenvrij, open voor de interpretatie van de

kijker. Vanuit dezelfde intentie tot objectivering ontstaan vanaf 1962 de vries'zogenoemde 'random
objectivations', composities waarin de beeldelementen volgens een toevalscode geordend zijn.

De opbouw van deze code ontleent de vries aan wetenschappelijk onderzoek, waarin de toevals-

factorwordt gebruikt om de invloed van menselijk, subjectief ingrijpen te corrigeren. De beeldele-

menten van de'random objectivations'zijn eenvoudige geometrische vormen als vierkanten, balken

en punten, die in een vlak of ruimtelijk geordend zijn.

Vanaf het einde van de jaren zestig trekt herman de vries, in een reeks steeds uitgebreidere reizen, als

een verzamelaar/etnobotanicus de halve wereld over, door Europa, het nabije en verre Oosten en

Afrika. Het reizen houdtvoor hem een belangrijke persoonlijke en artistieke ontplooiing in. Hetwordt
zijn nieuwe kunstvorm.

ln'1970 formuleert de vries met het begrippenpaar'chance/change' het centrale artistieke concept
in zijn werk. 'chance' betekent zowel toeval als kans. Het eerste is onvoorspelbaar, het tweede doet
zich voor als een mogelijkheid die te voorzien is. de vries ziet toeval en ordening als allesbepalende en

-doordringende processen en als de principes van de voortdurende veranderlijkheid van alle leven en

zijn. ln het statement'my poetry is the world' uit1972 vat de vries de wereld en alles wat tot de ons

omringende werkelijkheid behoort op als een reservoirwaaruit hij zijn mogelijkheden put.
Vanuit het doel deze werkelijkheid te tonen zoals die zich voordoet, zonder tussenkomst van de men-
selijke blik, manifesteert zich ook de natuur in de vries'werk als een 'voorzich sprekende realiteit'.
Zijn omgang met de natuur richt zich in eerste instantie op het zichtbaar maken van haar veelvormig-
heid. Verzamelingen van bijvoorbeeld bladeren van een plant of boom worden op seriële wijze op



een blad papier geordend. Bij het verzamelen speelt de keuze van de kunstenaar een rol, het ordenen
echter is altijd objectief en gericht op de gelijkwaardigheid en onderlinge vergelijkbaarheid van alle

elementen. Zo wordt duidelijk dat geen blad gelijk is.

ln 197 6-1977 ,lijdens een reis naar lndia, begint herman de vries, naast het bijhouden van een

'skizzenbuch', dat hij 'documents of a stream' noemt - documenten uit het voortgaande levenspro-

ces -, met het samenstellen van 'skizzenkoffer'. Deze bevatten zorgvuldig bijeengebrachte, door de

vries gevonden objecten, die hij 'artefakte' noemt documenten van de werkelijkheid.ln de jaren

'1979-1980 legt hij op Gomera, een van de Canarische eilanden, zijn eerste verzameling aardmon-

sters aan, 'earth-samples'voor een 'aardmuseum', dat inmiddels monsters uit alle delen van de

wereld bevat. Bij het verzamelen en documenteren speelt het'chance/change' principe weer een

belangrijke rol. de vries streeft niet, als een wetenschapper, naar het aanleggen van complete verza-

melingen, maar slechts van datwat hij kan achterhalen. Het project'natural relations', waaraan de

vries in de jaren tachtig werkt is een verzameling van tweeduizend planten of plantendelen, waaraan

geneeskrachtige of geestverruimende eigenschappen worden toegeschreven. 'natural relations' is

een interdisciplinair project van botanie, etnologie, mythologie, religieuze geschiedenis en farmaco-

logie. Het monumentale boek dat van het project is uitgebracht, omvat naast een visuele neerslag

ook de van generatie op generatie mondeling overgedragen kennis van de plantenwereld.

ln de jaren negentig realiseert herman de vries enkele grotere projecten in de openbare ruimte, zoals

de'sanctuaria' in Stuttgart (1 993) en Mrinster (1997): voor mensen niet te betreden, maarwel te
bekijken terreinen waar de natuur haar gang kan gaan. Ook hier is de natuur een voor zich sprekende

realiteit. Of, zoals de vries het zelf formuleert: 'het medium is uitgeschakeld, de werkelijkheid is haar

eigen medium, de toeschouwer vrij...'.


