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Dicht bij het Serengeti-plateau in het noorden van Centraal-Tanzania leven de Hadza, een van de laatst overgebleven jagersstammen. Een kleine
vierhonderd Hadza leven nog op dezelfde wijze als hun voorvaderen,
duizend jaar geleden. Oude kennis is diep verankerd in dit collectief. Dat
zorgt ervoor dat ze kunnen overleven onder de moeilijkste omstandigheden, wat de groep interessant maakt voor wetenschappelijk onderzoek.
De antropoloog Frank Marlowe, verbonden aan California University,
verdiepte zich twintig jaar lang in de leefstijl van deze groep, met name
in de wijze waarop de Hadza jagen, bewegen, voedsel zoeken en bereiden.
Een van de zorgvuldig voorbereide experimenten omvatte het naar onbekend gebied brengen van een groep Hadza-jagers. Marlowe was nieuwsgierig naar het bewegingspatroon dat de mannen zouden volgen. Er werden gps-trackers aangebracht om de patronen in kaart te brengen. Wat
duidelijk werd: de jagers legden in steeds verschillende richtingen korte
en langere afstanden af; op bepaalde plaatsen stonden ze stil en zochten
samen lang en intensief naar prooi. Je zou denken dat het een chaotisch
patroon met volstrekt willekeurige lijnen oplevert. Maar dat bleek niet
het geval. Het zoekpatroon van de jagers schijnt identiek te zijn aan dat
van haaien, walvissen, bijen en allerlei vogelsoorten.
We zullen steeds vaker moeten zoeken in onbekend terrein. Zoekstrategieën waar we al jaren op vertrouwen, de veelal monodisciplinaire
zoekstrategieën, helpen ons niet meer verder. De Hadza volgen een zoekstrategie waarop instinctmatig wordt overgeschakeld wanneer ze zich op
onbekend terrein begeven. Deze strategie laat zich wiskundig beschrijven.
De Franse wiskundige Paul Lévy bracht dit als eerste in kaart in wat later
de ‘Lévy walk’ wordt genoemd. Kort gezegd komt deze walk hierop neer:
gezamenlijk veel kleine zoekbewegingen maken, in allerlei verschillende
richtingen, en dan opeens een grote sprong naar een heel ander deel van
het gebied – om wederom met kleine bewegingen verder te gaan. Door
8
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zo te tasten, wordt de kans dat je voor de tweede keer op dezelfde plek
zoekt veel kleiner dan wanneer je alleen stappen blijft maken van dezelfde
grootte.
Let op: het pad door dit boek is niet gebaand
‘Voor wie is dit boek geschreven?’, vroeg mijn uitgever, want er moet immers een specifieke doelgroep zijn voor een boek. Maar ja, het enige antwoord dat ik geven kon was: ‘Voor iedereen!’ Voor bestuurders, adviseurs,
leiders en volgers, kunstenaars en filosofen, voor studenten, dwarsdenkers
en meedenkers en voor mensen die helemaal geen zin hebben in dit boek.
Het is een uitnodiging tot ‘samen zoeken’ en het eindigt ook niet met de
laatste bladzijde. Integendeel, eigenlijk begint het verhaal daar pas, omdat
het ontwikkelen van collectieve slimheid een ploeterend en voorwaarts
stuntelend proces is. Dit boek is een uitnodiging tot verder denken daar
waar de pagina’s ophouden; het is een boek dat zonder pretentie iets van
houvast hoopt te bieden in het gebied van het niet-weten, van het lopen
op de tast, van het varen op zicht. Denken te weten stopt immers de
nieuwsgierigheid, en nieuwsgierigheid is de drijvende kracht achter de
ontwikkeling van collectieve slimheid. Met dit schrijven wil ik met u op
pad in onbekend gebied, zoals de jagers van weleer. Zoals de Hadza.
‘Weten hoe je moet gaan is niet hetzelfde als de weg weten’, zei filosoof
René ten Bos me ooit.
Het terrein van de collectieve intelligentie is voor velen onbekend.
Hierom zou dit boek de traditionele structuur van een thesis kunnen
volgen, waarbij je begint met een heldere definitie van het centrale begrip,
gevolgd door het opsommen van eerder onderzoek en het toevoegen van
eigen ervaringen, uitmondend in een aangescherpte definitie en suggesties
voor verder onderzoek. Een goede structuur en een bewezen structuur.
Maar dan treed je niet buiten de oevers en dat is nu precies wat collectieve
slimheid behoeft. Die traditionele aanpak past niet bij dit thema, niet bij
het ontwikkelen van uw eigen concept van collectieve slimheid en ook
niet meer bij mij. Ik breng bij voorkeur een landschap in kaart. Een
gebied waarin onder meer inzichten uit de sociologie, de organisatiekunde,
de politicologie, de bestuurskunde, de economie, de exacte wetenschappen, de biologie, de filosofie en de psychologie te vinden zijn. De kaart is
echter niet het gebied. De lezer wordt uitgenodigd door dit boek te zwermen, zelf sprongen te maken, stukjes te lezen en het boek weer weg te
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leggen, waarbij een eigen gedachtespoor ontstaat. Ik gun u van harte uw
Lévy walk.
De Amerikaanse filosoof John Dewey stelde dat iedere denker een
bepaald deel van een schijnbaar stabiele wereld in gevaar brengt. Dat
wordt ‘wankelmoed’ genoemd. Wie met beide benen op de grond blijft
staan, komt geen stap vooruit. Ofwel, mooier verwoord door Kierkegaard:
‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent
voor altijd het houvast verliezen.’ Het ontwikkelen van collectieve wijsheid
begint met het durven loslaten van oude overtuigingen, van dat wat we
denken te weten en met name van de overschatting van individuele excellentie.
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Gaat collectieve
wijsheid ons redden?
‘“Gebruikers”. Zo noemen de drugsindustrie en de
software-industrie hun klanten.’
– Annabel Jonk
‘We have moved from a solid to a fluid phase of
modernity, in which nothing keeps its shape, and social
forms are constantly changing at great speed, radically
transforming the experience of being human.’
– Zygmunt Bauman, uit Liquid Times: Living in an Age
of Uncertainty (2007)
‘The temptation of the digital age is to fix everything
– from crime to corruption to pollution to obesity – by
digitally quantifying, tracking, or gamifying behavior.
That’s the biggest mistake we are about to make.’
– Evgeny Morozov, uit To Save Everything, Click Here.
The Folly of Technological Solutionism (2013)
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