Geesteswetenschappen: een zelf-gecreëerde werkelijkheid

Wat is de betekenis van deze foto met twee zwanen? Samen lijken ze een mooi
symbool uit te drukken. Eenheid, liefde, een hartje. Toch heeft deze foto zelf
geen betekenis. Wij GEVEN het betekenis maar het was niet de bedoeling van
deze twee zwanen. Iedereen kan er vanalles in zien.
In deze foto zit het eeuwenoude dilemma van de Geesteswetenschappen
opgesloten: betekenis of duiding is het resultaat van een interpretatieproces van
de duider en daarmee per definitie subjectief.
Deze lezing gaat over hoe we dat dilemma aanpakken in de moderne digitale
tijd, waarin alles wordt vastgelegd en meer en meer wordt gedeeld. Kunnen we
ook de duiding en interpretatie vastleggen en bestuderen? Hoe confronteren wij
de verschillende visies en meningen met elkaar en wat kunnen wij daarvan
leren?
Maar eerst een stapje terug. Wat zijn de Geesteswentenschappen? Waar
houden ze zich mee bezig?
Mijn definitie van de geesteswetenschappen luidt als volgt:
De geesteswetenschappen is een verzameling menselijke geesten
die de producten van de menselijke geest interpreert.
Die producten kunnen van alles zijn:
• taal en tekst (taalwetenschap, literatuur)
• gedrag, beslissingen, handelingen
• bouwwerken, producten, kunstproducten, objecten
• muziek, film, mode
• mentale objecten zoals ideeen, filosofie, concepten, plannen

Interpretaties van producten van de menselijke geest door een menselijke
geest. Let op de circulaire definitie!
We kijken naar onszelf, zonder dat we die interpretatie los kunnen koppelen van
wie we zijn.
Die interpretatie wordt vaak vastgelegd in de vorm van een nieuw product van
de menselijke geest: een boek, tentoonsstelling of film. Daardoor is de
geschiedenis nooit geschreven en breiden de interpretatielagen zich uit. Van
generatie op generatie.
Het duiden van de producten van de menselijke geest kan erg ingewikkeld
zijn. Kijk bijvoorbeeld naar dit plaatje van een van de eerste bekende vormen
van schrift met een sterk hieroglyfisch karakter.

Sommige tekens menen we te herkennen, zoals de dieren, van andere hebben
we geen idee. Maar ook van herkenbare afbeeldingen kunnen we niet weten
wat ze toen betekenden. Duizenden jaren oud en wat weten we van die wereld?

Maar we hoeven niet ver in de tijd terug te gaan om het probleem duidelijk te
krijgen. Hoe begrijpen onze kinderen een roman zoals de Avonden zonder de
jaren Vijftig te hebben meegemaakt?

Om deze objecten te begrijpen moet je ze plaatsen in de context van de
gebeurtenissen uit die tijd.
Daarvoor moeten we die gebeurtenissen zelf ook reconstrueren. Hoe doe je
dat? Dat doen we aan de hand van de sporen van die gebeurtenis. De objecten
zelf. De Avonden is het gevolg van de jaren Vijftig.
Zie hier het dilemma: gebeurtenissen duiden objecten, objecten duiden
gebeurtenissen.

Het duiden van gebeurtenissen is nog moeilijker dan objecten.
Gebeurtenissen zijn namelijk vluchtig. Ze bestaan alleen maar op een bepaald
moment in de tijd en zijn daarna verdwenen. Mijn verhaal hier en nu was er
gisteren niet en is over een paar minuten voorbij. Dan bestaat het niet meer. Het
enige dat overblijft is een herinnering, de tekst op papier, het
programmaboekje. Sporen, restanten die minder vluchtig zijn.
Mijn optreden is nog een redelijk afgebakende gebeurtenis, wat te denken van
een ingewikkelde maatschappelijke gebeurtenis zoals de Franse revolutie?

Hier zie je een schilderij van de bestorming van de Bastille uit die tijd (Prise de
la Bastille by Jean-Pierre-Louis-Laurent Houel). Een spoor, een restant. Was de
schilder een ooggetuige? Wat vond de maker van dit schilderij van de
veranderingen om hem heen?
En wat is hier eigenlijk begonnen? Is de Franse revolutie ooit geeindigd? We
zitten we nog steeds in een fase van verlichtingsdenken. Vrijheid, gelijkheid en
broederschap. De discussie over vrijheid van meningsuiting, discriminatie en
identiteit is ook een discussie van vandaag.
Is de Arabische lente misschien ook een onderdeel van een Franse revolutie die
al eeuwen gaande is?
Het lijkt onmogelijk om een dergelijke ontwikkeling over eeuwen heen als een
gebeurtenis te duiden.

Geschiedkundige bronnen maken gebruik van taal. Maar hoe zit het eigenlijk
met die taal zelf? Hoe kun je de taal van een historische bron begrijpen terwijl je
nog niet weet hoe je die tijd moet begrijpen? Woorden in taal hebben ook geen
betekenis van zichzelf. Net als die foto met twee zwanen.

Mijn favoriete voorbeeld waarin taal, politiek en geschiedenis samenkomen is
het woord “belubberen”. Mijn kinderen weten niet wie Ruud Lubbers is en
hebben geen idee wat het woord belubberen betekent. Bedacht door de linkse
oppositie in de jaren tachtig als een reactie op het no-nonsense beleid van Ruud
Lubbers. Dit woord heeft het niet gered in de Nederlandse taal mede door druk
van premier Lubbers zelf.
In dit ene woord komen gebeurtenissen uit de jaren 80, objecten in de vorm van
de persoon Ruud Lubbers en taal bij elkaar.
Taal – object – gebeurtenis, verstrengeld in een worsteling om betekenis: wie
duidt wie?
Het draait allemaal om het duiden van stukken informatie waarbij we ons
voortdurend moeten afvragen wat de rol is van de 'duider'. Objectiviteit is per
definitie onmogelijk. Ieders interpretatie is even legitiem als ieder andere
interpretatie.

Toch vindt er een kentering plaats in diezelfde geesteswetenschappen. De
digitale revolutie leidt tot 3 grote veranderingen:
1. Vroeger was het nog mogelijk om als een leeswolf alle literatuur te verslinden en je een eigen mening te vormen. Tegenwoordig is er teveel data
om in een mensenleven te verwerken, zelfs niet in 100 levens.
2. Iedere subjectieve interpretatie moet zich ook verwantwoorden tegenover
al die data.
3. Die interpretatie wordt zelf ook digitaal vastgelegd wat leidt tot
automatisch verbinden, vergelijken en checken. Interpretatie kan zich niet
verstoppen.
Big data hits humanities
Boeken, kranten, historische collecties, sociaal-economische databases: ze
staan allemaal online en worden steeds verder ontsloten. We doen dat door
meta data toe te voegen, met de hand maar ook automatisch. Bijvoorbeeld meta
data die aangeeft wat er op een schilderij staat. Het duiden met meta data
betekent ook dat al die stukjes informatie aan elkaar gekoppeld worden.

Het resultaat noemen ze Linked Open Data: een enorm netwerk van
databases die samen veel menselijke kennis bevatten. Niet als tekst maar
leesbaar voor de computer.
Wat HTML is voor een web browser en voor mensen die surfen, dat is Linked
Open Data voor computers die van de ene kennisbank naar de andere willen
hoppen en kennis met elkaar willen verbinden. Met èèn groot verschil. Mensen
zijn beperkt in het aantal webpagina's dat ze kunnen bezoeken en verwerken,
computers niet. In dit netwerk van kennis, staan miljarden feiten en miljoenen
relaties.

Een zo'n bolletje kan een database zijn met plaatjes van schilderijen en meta
data over die schilderijen. Een schilderij van een dame met een jurk kan een
beschrijving hebben van het soort jurk dat de dame draagt. De naam voor de
jurk kan gelinkt zijn aan een ander bolletje aan de andere kant met een
database van alle jurken door de eeuwen heen, onderverdeeld in soorten,
beschreven aan de hand van de ontwerpers, het materiaal. Deze kennis kan
gebruikt worden om te zoeken naar alle schilderijen met jurken ongeacht de
naam of om te ontdekken of de schilders in contact stonden met de ontwerpers.
De geesteswetenschappen bevinden zich midden in dat WEB dat steeds dichter
en dichter gesloten wordt.
Iedere subjectieve duiding van historie, kunst of taal zal zich meer en meer
moeten verantwoorden tegenover dat WEB.
De geesteswetenschappen verworden daarmee tot een empirische wetenschap
waarin observatie en interpretatie bijdragen aan de meest complexe puzzel van
de mensheid: de veranderende wereld.

Van alle geesteswetenschappelijk produkten is er een die zich in zijn staart
bijt: taal!
Zowel product van de menselijke geest als middel.
Taal is enorm vaag en ambigu. Luister naar het volgende stukje tekst:
De band speelt buiten op het veld. Ze hebben er zin in. Bij de eerste slag
slaat de drummer zijn stokken al stuk.
Iedereen begrijpt deze zin zonder verdere introductie en uitleg. Iedereen kan
zich onmiddelijk een beeld vormen. Dit stukje bevat 6 woorden met de meeste
betekenissen in het Nederlands. Slag heeft er 18, band en spelen, veld, stuk en
zin hebben er 12. Als je iedere betekenis van deze woorden met iedere andere
betekenis zou combineren dan krijg je meer dan 2 miljard combinaties
(2.176.782.336): in drie kleine zinnetjes.
De band[12] speelt[12] buiten[3] op het veld[12]. Ze hebben er zin[12] in.
Bij[3] de eerste slag[18] slaat[9] de drummer zijn stokken[6] al stuk[12].

12 X 12 X 3 X 12 X 12 X 3 X18 X 9 X 6 X 12
=
2.176.782.336 (2 MILJARD)
combinaties aan betekenissen
Nogmaals: in deze tekst staan in totaal meer dan 2 miljard verschillende
combinaties van betekenissen en wij staan er geen seconde bij stil. Razendsnel
bepalen wij welke mogelijkheden zinvol zijn en de alternatieven dringen niet
eens tot ons door.
Een computer die probeert taal te begrijpen moet de goede oplossing kiezen uit
al die meer-dan-2-miljard mogelijkheden.
Sinds kort kunnen we taal observeren op het Internet waar het massaal digitaal
aanwezig is. Websites, boeken, blogs, nieuws, wetenschappelijke publicaties,
chats, emails, discussiegroepen. Het staat allemaal online.
Het computationeel modelleren van die stromen taal leert ons veel over het
verschijnsel. Je kunt vaststellen welke woorden er vaak om woorden zoals
“band”, “stuk”, “zin” en “slag” heen staan. Zo kun je meten dat “spelen” en
“muziek” significant vaak voorkomen bij de muzieklezing van “band” en “familie”,
“vrienden” “partner” bij de relatie betekenis van “band”. Dat soort kennis
gebruiken wij om computers te leren de betekenis van taal te duiden. Een
enorme opgave. In 40% van de gevallen heeft de computer het nog mis en hij
doet er heel lang over.

Als een computer de betekenis van woorden kan duiden dan is de volgende
stap die computer te leren lezen door woorden te combineren. Computers
kunnen dan het Internet of de krant 'lezen' en daarmee een enorme bron aan
kennis benutten en op andere manieren aan ons aanbieden.
We kunnen daarmee bijvoorbeeld de 'geschiedenis' vastleggen zoals die wordt
verteld in de media door dagelijks massale stromen aan nieuws te lezen: wie
doet wat waar en wanneer. Hoe relateert dat aan wat gisteren gebeurd is, en
eergisteren, vorige week, maand, jaar?
Een lezende computer vergeet niets, mist geen detail en wordt nooit moe. Hij
leest niet 1 krant maar alle kranten iedere dag en in verschillende talen. De
media produceren 2 miljoen nieuwsartikelen per werkdag: om hoeveel
verschillende gebeurtenissen gaat het dan, hoeveel mensen zijn erbij betrokken,
hoe snel verandert de wereld om ons heen? Grote vragen die de computer dan
kan beantwoorden.
Als computers alle financiele berichtgeving lezen vergaren we kennis over
langdurige complexe gebeurtenissen zoals de financiele crisis die de hele
wereld aangaan.
Maar we kunnen daarmee ook uitzoeken welke bron welke versie van het
verhaal vertelt. Wat zijn de verschillen tussen bronnen, welke beeldvorming blijkt
daaruit?
De media checken ons en wij checken de media!

Het zal altijd moeilijk blijven om de geschiedenis van het verre niet-digitale
verleden te reconstrueren, ondanks alle technologische ontwikkelingen. Maar
we kunnen dat wel doen voor het hier-en-nu. Daarmee bouwen we een schat
voor de toekomst. De toekomst die wil weten wat de economische crisis teweeg
heeft gebracht. Wat er uit de Arabische lente is voortgekomen?
Door computers taal te leren begrijpen, leveren we een dubbele bijdrage aan de
geesteswetenschappen:
1. we leren begrijpen hoe taal werkt
2. we leren onszelf begrijpen door taal te laten lezen.
Taal en wat we zeggen met taal is een spiegel van wie we zijn: een zelfgecreëerde werkelijkheid.

