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De krimpende mens: 
een nieuwe verhouding tot groei

Interview met kunstenaar Arne Hendriks

Volgens Arne Hendriks (41) is 
groter helemaal niet beter en kan de 
mensheid een stuk kleiner. ‘Dat idee 
van bigger is better moet verdwijnen, 
net zoals onze drang naar steeds 
meer.’

Door Jiri Glaap

it is het verhaal van 
The Incredible Shrink-
ing Man, of eigenlijk 
van kunstenaar Arne 
Hendriks. Of nee, toch 
van beiden. Want de 

ene kun je niet los niet van de an-
der zien. In 2007 zette Hendriks iets 
op papier. Waarschijnlijk iets met 
de strekking: wat als mensen nou 
kleiner zouden zijn? Dat idee blijft 
door zijn hoofd rondspoken en is de 
gedachte achter het project The In-
credible Shrinking Man, en de web-
site die sinds 2010 online is. Maar 
wat is The Incredible Shrinking 
Man? Hendriks wil met zijn project 
geen kunst maken voor thuis aan de 
muur, maar mensen aan het denken 
zetten. The Incredible Shrinking 
Man is een speculatief onderzoek 
naar een manier om de mens uitein-
delijk terug te brengen tot vijftig 
centimeter. 
Er zijn zeven miljard mensen op de 

wereld die allemaal willen wonen, 
eten, werken en van a naar b wil-
len komen. Het logische gevolg 
daarvan is dat wij steeds meer 
ruimte en grondstoffen nodig heb-
ben en daar is een groeiend te-
kort aan. Maar stel dat wij slechts 
een halve meter lang waren. Dan 
zouden we achtennegentig pro-
cent minder ruimte en grondstoffen 
nodig hebben dan we nu doen.
Samen met een team van onder-
zoekers test en bedenkt Hendriks 
hoe de mens korter gemaakt kan 
worden en wat voor effect dat heeft 
op onze wereld. Ze speculeren over 
evolutie en hoe deze valt te beïnv-
loeden. Of is dat niet mogelijk en 
kan genetische manipulatie een uit-
weg bieden? Wanneer je er zo naar 
kijkt, is dit niet alleen het verhaal 
over The Incredible Shrinking Man 
en Arne Hendriks, maar ook over 
waar de kunst eindigt en de weten-
schap begint.

D

“Mijn vader heeft een enorme in-
teresse in de prehistorische mens. 
Zijn fascinatie voor de mens en de 
evolutie heb ik van jongs af aan 
meegekregen. Maar voor mij is het 
een fascinatie met het kleine omdat 
we dat volgens mij allemaal met 
ons meedragen. We worden klein 
geboren en vervolgens groeien we 
op met heel veel kleine dingen. Pin-
keltje, Wiplala, noem ze maar op. 
Het is een cultuur van klein die we 
van jongs af aan leren kennen, die 
iets met fantasie te maken heeft en 
met kind zijn. Als je opgroeit dan 
lijkt dat verhaal van groot en klein 
een metafoor voor veel emoties. 
Soms voel je je bijvoorbeeld heel erg 
klein of wil je juist heel groot zijn. 
Eigenlijk is het een groot thema, 
net als liefde, dat je ook vaak in 
films terugziet. ‘Gulliver’s Travels’ 
bijvoorbeeld, of ‘Alice in Wonder-
land’. 
Dat dit thema er gewoon lijkt te zijn 
- de vanzelfsprekendheid zogezegd 
- vind ik interessant. Als kunstenaar 
werk ik met vanzelfsprekendheden 
en dingen uit de omgeving die   
schijnbaar een vastomlijnde defini-
tie hebben. Daar ben ik dan niet 
tevreden mee en ik heb er mijn vak 
van gemaakt om te suggereren hoe 
het ook zou kunnen. 

In zekere zin bedenk je dan een op-
lossing. Maar het blijft kunst en ei-
genlijk wil ik niet dat het te letterlijk 
wordt genomen, omdat. (...) Nou 
laat ik het zo zeggen: het feit dat we 
steeds groter worden en daardoor 
meer consumeren, vinden we heel 
gewoon. We staan er eigenlijk niet 
bij stil. Maar op het moment dat je 
zegt dat we eigenlijk véél kleiner 
zouden moeten worden, dan heb-
ben mensen zoiets van: ‘Hé, wat 
is dat nou voor iets idioots.’ Men 
lijkt wel te accepteren dat we al-
lemaal groter worden, maar niet 
dat we kleiner kunnen worden. 
Dan ontstaat er een soort vreemde 
spanning met hoe je in het leven 
staat. Als je dit idee plaatst naast 
de manier waarop de maatschap-
pij functioneert dan merk je dat er 
een voortdurende verwachting van 
groei is. De economie moet groeien, 
lichamelijk moeten we groter en 
iedereen wil een hoger inkomen. 
Dan vraag ik mij af of onze obsessie 
met groei wellicht te maken heeft 
met het feit dat we alle groei goed 
vinden. Maar we weten tegelijk-
ertijd ook dat niet alle groei goed is. 
Kijk maar naar kanker of de mani-
er waarop we de planeet aan het       
leegroven zijn. 
Wat dat betreft ben ik net als ieder-
een. Ik consumeer ook maar 

gewoon door en maak mij eigenlijk 
vrij weinig zorgen. Daar schrok ik 
wel van.  
Door The Incredible Shrinking Man 
voel ik mij meer betrokken met 
het duurzaamheidsvraagstuk. De 
definitie van duurzaamheid lijkt 
vaak al zo erg vast te liggen; alleen 
al die groene vormgeving! Dood-
moe word ik er van. Het thema 
wordt op zo’n eenzijdige manier 
visueel gemaakt. Dat laat ook me-
teen zien hoe rechtlijnig er over dit 
onderwerp wordt nagedacht, en dat 
irriteert enorm. Het is dan de kunst 
om een nieuwe betekenis te vinden 
voor duurzaamheid.
Vaak moeten mensen een beetje 
lachen of reageren ze verbaasd als 
ik over The Incredible Shrinking 
Man vertel. Ik heb net een TED-talk 
(www.ted.com) gehouden en on-
langs ook een presentatie gegeven 
op De Nacht van Kunst en Weten-
schap in Groningen. Dan krijg ik 
vaak achteraf te horen dat men het 
helemaal geen slecht idee vindt. Dat 
komt misschien omdat de cijfers zo 
hard zijn! Als wij nu bijvoorbeeld 
twintig procent langer zouden zijn, 
dan hebben we drieënzeventig pro-
cent meer ruimte en grondstoffen 
nodig. Dus als je dat omdraait... Dat 
betekent dat wanneer wij slechts  
vijftig centimeter groot zouden zijn, 
dit een enorme impact zou hebben 
op hoe wij leven en consumeren. 
De overtuigingskracht van het idee 
komt voor een belangrijk deel voort 
uit de harden cijfers, en het feit dat 
de kleinste mens op aarde slechts 
vierenvijftig centimeter is. Het kan 
dus ook gewoon!
De lacherige en afwachtende houd-
ing van mensen verdwijnt dus vaak 
snel als ze zich inhoudelijk of door 
de humor die ook in het project zit, 
gaan realiseren dat het eigenlijk 
helemaal niet zo’n gek idee is.
Soms hoor ik ook van mensen dat 
ze het angstaanjagend vinden maar 
dat begrijp ik wel. Wanneer een 
technologie die menselijk krimpen 
mogelijk zou maken in handen 

van de verkeerden komt, zou dit 
mogelijk ethische consequenties 
hebben. Om een voorbeeld te kun-
nen zien, hoef je alleen maar naar 
China en haar éénkindpolitiek te 
kijken. Stel dat een overheid niet 
zou bepalen dat je maar één kind 
mag krijgen, maar dat ze besluiten 
om iedereen kleiner te maken? Of 
is het niet aan ons om te beslissen 
dat we kleiner kunnen en is er toch 
een grotere beweging aan de gang? 
Kijk, dat zijn discussie die je moet 
voeren. 

Dit onderzoek is eigenlijk nog 
maar net begonnen. Ik wil gaan 
kijken waar verdere mogelijk-
heden liggen. Wat nu vooral uit 
het onderzoek naar voren komt, 
is hoe je een soort definieert. We 
zijn erachter gekomen dat dit hele-
maal niet duidelijk is. Er is ooit een         
beslissing gemaakt over het aantal 
genetische verschillen dat nodig is 
voordat men van een andere soort 
kan spreken, maar is dat ook wel 
zo? Een andere definitie gaat niet 
uit van genetische verschillen maar 
of er voortplanting mogelijk is. Dat 
zijn fundamentele wetenschap-
pelijke basisvoorwaarden die je 
nodig hebt voordat je echt een uit-
spraak kunt doen. 
Het is een interessante combina-
tie, die van de kunst en de weten-
schap. Interessant, in die zin dat 
het eigenlijk een paradox is. De 
wetenschap wil dingen constant 
bewijzen. De kunst daarentegen 
wil dingen losgooien en onderuit 
halen. De samenwerking is ertoe 
gedoemd om glorieus te mislukken, 
hoewel je dat ook kunt omdraaien: 
De samenwerking slaagt glorieus 
omdat de wetenschapper de weten-
schapper blijft en de kunstenaar de 
kunstenaar.”   

n de auxologie, de leer van de 
lichaamslengte, bestaan twee 
uiterste vormen van groei. 
Gigantisme (reuzengroei) en 
dwergisme (dwerggroei) zijn 
afwijkingen van meer dan 

twintig procent van het gemiddel-
de, naar boven en naar beneden. 
Op het Indonesische eiland Flores 
komen beide extremen voor. Nu 

domineert de buitenproportionele 
Komodoveraan (van soms wel drie 
meter lang) het eiland, maar dat is 
niet altijd zo geweest. 
In 2003 werd op het eiland stoffe-
lijk overschot van een uitgestorven 
mensensoort ontdekt, betiteld met 
de naam Floresmens. Deze mens 
werd niet groter dan één meter en 
leefde ook in de tijd van de mod-

erne mens, zo’n achttienduizend 
jaar geleden.
Wetenschappers denken dat het 
succes van de moderne mens (de 
Homo Sapien) het einde betekende 
van de Floresmensen. Hun leefge-
bied werd ingenomen of er werd 
jacht op ze gemaakt. Dat leidde 
uiteindelijk tot het einde van deze 
kleine menssoort. Ook bestaat er 

de kans dat deze menssoort is uit-
geroeid door een natuurlijk verschi-
jnsel. Vulkaanuitbarstingen 
bijvoorbeeld, zouden ook de 
oorzaak kunnen zijn.  Dwergvorm-
ing is op eilanden een bekent ver-
schijnsel. In de tijd van de Flores-
mens liepen er ook dwerg olifanten 
rond. Aan de andere kant liepen 
er in die tijd ook reusachtige hage-

dissen en ratten rond.  Zoogdier-
soorten die zonder veel 
natuurlijke vijanden op een eiland 
leven, worden vaak veel kleiner. 
Het is alsof een soort zich aan de 
omgeving aanpast en de ruimte ge-
bruikt die het nodig heeft. Soorten 
die in andere gebieden wel veel 
natuurlijke vijanden hebben 
kunnen daarentegen wel groter 

Met slechts 48 cemtimeter is ‘princes 
Paulientje’ (midden op de foto) de 
kleinste Nederlandse mens ooit. 
Ondanks haar lengte had ze wel nor-
male proporties. Op de foto staat ze 
met haar ouders die erg rijk zijn ge-

worden door Paulina als attractie 
tentoon te stellen.
Paulina Musters werd geboren in 1878  
in Ossendrecht. Zeventien jaar later 
stierf zij in New York aan de gevolgen 
van een longontsteking. 

De mogelijkheid van een eiland
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 ‘We weten dat niet 
alle groei goed is’

Als de mens dit formaat zou hebben is één kip genoeg voedsel voor honderd 
personen
                 Bron www.the-incrediBle-shrinkinG-man.net

‘Dit onderzoek is nog 
maar net begonnen’
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