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Hoe de massa wijs en een commissie dom kan zijn 

Maurits Barendrecht 

NJB 2004, nr. 41, p. 2131 

Is het volk dom? Het antwoord op die aloude vraag wordt zelden uitgesproken. Wel is 
opvallend hoe vaak experts worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een commissie. Zo 
is er een commissie Kortmann over het faillissement, een commissie Neleman over de 
toegang tot cassatie, een commissie Hammerstein over het notariaat en een commissie 
Scheltema over het bestuursrecht. Deze commissies bestaan steeds in grote meerderheid uit 
juristen, en meestal ook nog vooral uit super-specialisten op dit terrein. Werkt dat?  

James Surowiecki schreef een prachtig boek over de vraag wanneer de samenleving zich beter 
kan verlaten op individuele expertise, op gezamenlijke wijsheid, of op de stem van het volk. 
Hij is columnist van de New Yorker, en dus kan hij schrijven. Zijn research-methode bestaat 
uit gesprekken met goede onderzoekers en het lezen van hun beste stukken. Over hun 
experimenten kan hij mooi vertellen. Als hij zijn boek dan ‘The Wisdom of Crowds’ noemt, 
begint u te vermoeden waar het heen gaat. 

Het boek begint met het verhaal van een Britse wetenschapper, Francis Galton, die diep 
overtuigd was van de geringe kwaliteiten van de massa. We schrijven 1906 en Galton gaat 
naar een veemarkt, die wordt bezocht door boeren en veehandelaren, maar ook door 
belangstellende klerken en arbeiders. Om de massa te amuseren – natuurlijk – was er een 
wedstrijd. De prijs was voor degene die, naar een koe kijkend, het beste kon bepalen wat het 
totale gewicht van het vlees zou zijn, nadat de koe was geslacht. Na afloop kreeg Galton 
gedaan dat hij alle 787 uitgebrachte schattingen mocht bekijken. Hij bepaalde de gemiddelde 
schatting van alle deelnemers, ervan overtuigd dat de massa er flink naast zou zitten. Maar tot 
zijn verbazing had de massa het perfect gedaan: het gewicht van het vlees bedroeg 1.198 
Engelse ponden, en de gemiddelde schatting was 1.197 pond. In zijn artikel in Nature schreef 
de sceptische Galton, al tweeëntachtig jaar oud, dat deze resultaten iets meer geloof in de 
democatie rechtvaardigden dan was verwacht.  

Surowiecki geeft talloze mooie voorbeelden van dit verschijnsel. De essentie erachter is dat 
ieder individueel oordeel kan worden gesplitst in twee componenten: het juiste antwoord (het 
werkelijke gewicht van de koe) plus een meetfout (een individuele persoon is natuurlijk niet 
in staat om zo op het oog een precieze schatting van het gewicht van een koe te geven). De 
meetfouten gaan echter verschillende kanten op. Bij een voldoende groot aantal schattingen 
gaan zij elkaar steeds meer opheffen en het gemiddelde gaat toe naar de werkelijke waarde. 
Individueel zijn mensen niet erg slim. Maar hun collectieve oordeel kan wel goed zijn. Het is 
vaak aantoonbaar beter dan dat van de beste expert. 

Surowiecki formuleert ook de voorwaarden waaronder groepen slim zijn. De informatie 
waarover de individuele leden van de groep beschikt, moet in de eerste plaats zo divers 
mogelijk zijn. Dit inzicht werd bijvoorbeeld toegepast door de Wereld 
Gezondheidsorganisatie toen de Sars crisis uitbrak. Elf verschillende groepen experts, 
verspreid over de hele wereld en uit verschillende disciplines, werden ingeschakeld om te 
onderzoeken wat er aan de hand was. Iedere dag deelden en bediscussieerden zij hun 
resultaten. Binnen een maand was het virus geïdentificeerd. Expertise, zo blijkt uit onderzoek, 
is vaak erg specialistisch. Buiten het enge terrein van hun specialisme oordelen experts niet 
merkbaar beter dan leken. Een goede mix van vertegenwoordigers van verschillende 



specialismen en leken levert waarschijnlijk zelfs de beste beslissingen op, omdat deskundigen 
andere redeneermethoden gebruiken dan niet-experts.  

Ten tweede is nodig dat de leden van de groep hun oordeel onafhankelijk van elkaar vormen, 
zonder zich op de oordelen van andere deelnemers te richten. ‘Groupthink’ is een vijand van 
het goede oordeel. De pikorde in een groep, een te grote behoefte aan consensus en de verder 
zo nuttige neiging om te leren door te imiteren, kunnen onafhankelijke oordelen verhinderen. 
Een ander probleem is dat groepen snel uit evenwicht raken. Extreme ideeën, maar ook risico-
mijdend gedrag bij enkele leden, kan de hele groep op sleeptouw nemen.  

Ten derde is er een mechanisme nodig om de onafhankelijke oordelen op te tellen. Het 
gemiddelde nemen is soms mogelijk. Een andere optie is om de markt te laten kiezen uit vele 
decentraal ontwikkelde oplossingen voor problemen. Stemmen kan natuurlijk ook. Maar dan 
liefst onafhankelijk van elkaar, eerst voordat de informatie is uitgewisseld, en dan nog eens 
daarna. Een aloud probleem, zult u zeggen, maar Surowiecki laat zien welke 
besluitvormingsprocessen tegenwoordig allemaal mogelijk zijn door IT en door slimme 
structuren om mensen in grote groepen met elkaar te laten besluiten. 

Tenslotte is de massa is vooral wijs als zij een keuze krijgt uit meerdere alternatieve 
oplossingen voor één en hetzelfde probleem. Experts zijn hard nodig om vragen te stellen, 
informatie te leveren en alternatieven te ontwikkelen, het laatste bij voorkeur ook decentraal. 
Tegendraadse experts zijn ook nuttig om ‘groupthink’ te doorbreken als mensen elkaar te veel 
gaat imiteren, bijvoorbeeld als een manische massa tulpen of internetaandelen gaat kopen.      

Wie wil, kan dit gedachtegoed proberen toe te passen op regels en praktijken in de rechtsstaat. 
Dat eerst de jongste rechter spreekt, lijkt een prima regel. De Raad voor de Rechtspraak doet  
onderzoek naar lekenrechtspraak. ‘Wonderlijk’, dacht ik eerst, maar dat slik ik in. 
Rechtseenheid lijkt betrekkelijker dan we denken. Het boek wijst richting decentraal 
uitproberen van verschillende werkwijzen, en dan een vrij grote, divers samengestelde groep 
laten kiezen uit veel verschillende alternatieven.  

De samenstelling en werkwijze van de hiervoor genoemde juristen-commissies kan worden 
getoetst aan criteria als diversiteit, onafhankelijke oordelen en goede mechanismen om 
oordelen ‘op te tellen’. Vrouwen erin, natuurlijk. Niet alleen juristen, maar ook psychologen, 
economen, leken? En wat is de Hoge Raad, het College van PG’s of een Raad van 
Commissarissen eigenlijk anders dan een commissie die collectieve wijsheid zou moeten  
mobiliseren? 

Fractiediscipline kan misschien beter worden bestraft als een ongeoorloofd denk-kartel, want 
onafhankelijk oordelen is cruciaal. Van peilingen voor de verkiezingen kennen we de 
‘groupthink’ effecten: mensen volgen gedoodverfde winnaars. Opinieonderzoek is een 
bruikbaar middel om onafhankelijke oordelen op te tellen. Alleen zijn de vragen vaak dom, 
zoals: ‘Bent u voor de doodstraf ?’ of: ‘Wilt u de Europese Grondwet?’ De massa heeft 
alternatieven nodig om slim te kunnen kiezen.  

‘The Wisdom of Crowds’, een mooi boek van een journalist die expert werd. Over zijn 
aanbevelingen moeten we nog maar eens denken, ieder vanuit onze eigen achtergrond en 
ervaring, onafhankelijk. We worden het vast niet eens, maar samen misschien wel wijzer. �����


