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DEDUCTIE EN INDUCTIE 
inductieComputationele 

corpuslinguïstiek
● Focus op data 

● Inductieve generalisering

● Data > theorie

● Tools beschikbaar maken voor 
taalkundig onderzoek

Descriptieve en 
theoretische linguïstiek

● Focus op kennis 

● Introspectie

● Theorie > data

● Theorie staven a.d.h.v. 
voorbeelden uit een corpus of 
treebank

Hoe tweerichtingsverkeer mogelijk 
maken en optimaliseren? 



● Corpus met syntactische annotaties 

● Dependentiestructuren en/of constituentenstructuren

● Voorbeelden:
– Engels (Penn Treebank)

– Duits (VerbMobil, Tiger)

– Frans (French Treebank)

– Tsjechisch (Prague Dependency Treebank)

– Zweeds (Swedish Treebank)

– Nederlands (CGN, LASSY, SoNaR)

● Jaarlijkse conferentie over Treebanks and Linguistic 
Theories sinds 2002 

TREEBANKS



NEDERBOOMS



CLARIN
● Common Language Resources and Technology 

Infrastructure (EU program; FP7)

● 32 partners, w.o. K.U.Leuven 

● 2008-2011

● Co-financiering door nationale en/of regionale 
overheden, w.o. de Vlaamse

 

●  Drie projecten, w.o. Nederbooms



● Exploitatie van Nederlandse treebanks voor taalkundig 
onderzoek 

● september 2010 – februari 2012

● Frank Van Eynde (CCL) en Hans Smessaert (NGTG)

● Liesbeth Augustinus en Vincent Vandeghinste (CCL)

● Desiderata

– Gebruiksvriendelijk
– Met toegang tot zeer grote bestanden
– Snel en accuraat 

NEDERBOOMS



Hoe kan de data-georiënteerde benadering van 
treebank mining gecombineerd worden met de 
kennis-georiënteerde benadering van de 
theoretische en descriptieve taalkunde?

NEDERBOOMS



• Nederbooms project

• LASSY Treebank

• Zoeken in LASSY

• Case study: NP-PP alternantie

• Conclusie en verder onderzoek

INHOUD
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• Geschreven tekst

● Wikipedia, boeken, kranten, rapporten, websites, 
wetsteksten...

• ALPINO parser (van Noord)

● Automatische syntactische annotatie

• LASSY klein
● 1 miljoen woorden, 65200 zinnen

● Manueel gecorrigeerd

• LASSY groot
● 1,5 miljard woorden

● Niet gecorrigeerd

LASSY



• Validatierapport

● Jongejan et al. 2011

● Center for Sprogteknologi

• LASSY klein

● Lemmatisering error rate 0,365%

● POS-tagging error rate 1,37%

● Dependentierelaties 99,8%

● Accuraatheid op zinsniveau 97,8%

LASSY



LASSY

“Dit is een zin”  >>  ALPINO  >> 



LASSY

“Dit is een zin” >>   ALPINO parser    >>



LASSY

U wordt aangeraden demonstraties en andere politieke 
activiteiten te mijden. ( WR-P-E-H-0000000049.p.33.s.2)



LASSY



• Nederbooms project

• LASSY Treebank

• Zoeken in LASSY

• Case study: NP-PP alternantie

• Conclusie en verder onderzoek

INHOUD



• Bestaande zoektool: dtsearch (Kloosterman 2007)

● maakt gebruik van de zoektaal XPath

● = standaard zoektaal voor xml-bomen

• Enkele voorbeelden

● “zoek alle voorkomens van het woord 'politiek' ”

//node[@word='politiek'] vs.//node[@root='politiek']

//node[@root='politiek' and @pos='noun']

● “zoek alle knopen waarin een substantief door het adjectief 'politiek' 
wordt gemodificeerd”

//node/node[@root='politiek' and @pos='adj']/../ 
node[@pos='noun']

ZOEKEN IN LASSY



● “zoek alle werkwoorden die als hoofd van een 
te-infinitiefconstructie voorkomen”

//node[@rel='vc' and @cat='ti']/node[@cat='inf'] 
/node[@rel='hd' and @pos='verb']

XPath

● niet gebruiksvriendelijk

● kennis van de Alpino-grammatica noodzakelijk

ZOEKEN IN LASSY



• Greedy Extraction of Trees for Empirical Linguistics

• Zoektool op basis van voorbeeldzinnen

• Input = natuurlijke taal

• Geen expliciete kennis van formele zoektaal noch 
Alpino-grammatica vereist

• Aansluiting bij descriptieve taalkunde

GrETEL



• Zowel ... als + enkelvoud of meervoud?

bv. Zowel de politie als de brandweer zijn/is ter plaatse. 
(Taaladvies.net)

ZOEKEN IN LASSY



ZOEKEN IN LASSY



ZOEKEN IN LASSY

Zowel president Bush als zijn voorganger Clinton komen er redelijk vanaf.

● 22 resultaten

● pv komt zowel het enkelvoud als het meervoud voor



ZOEKEN IN LASSY

Zowel algemeen directeur Beijer van Sparta als technisch manager Roks 
weigerde gisteren commentaar te geven.



• XPath automatisch gegenereerd

//node[@rel="" and @cat="smain"]/node[@rel="su" and 
@cat="conj"]/node[@rel="crd" and @root="zowel" and 
@pos="vg"]/../node[@rel="cnj" and @cat="np"]/node[@rel="hd" 
and @pos="noun"]/../../node[@rel="crd" and @root="als" and 
@pos="vg"]/../node[@rel="cnj" and @cat="np"]/node[@rel="hd" 
and @pos="noun"]/../../../node[@rel="hd" and @pos="verb"]

= lange, specifieke zoekopdracht

> kan manueel aangepast worden in geavanceerde zoekmodus

– om te veralgemenen (names, pron ook ingesloten)

– om te specificeren (enkel op pv's in het enkelvoud zoeken)

ZOEKEN IN LASSY



● Zoeken zonder kennis van de interne structuur 
van de treebank

● XPath automatisch gegenereerd

● Basis en geavanceerde zoekmodus

● Functie om volgorde van de voorbeeldzin te 
respecteren

GrETEL



Toekomstmuziek

● Abstraheren/specificeren zonder XPath

● Kwantitatieve gegevens weergeven

● Sneller resultaten genereren

> zoeken in groot corpus mogelijk
(1,5 miljard woorden)

● Webservice

= platform-onafhankelijk

GrETEL
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• LASSY Treebank

• Zoeken in LASSY

• Case study: NP-PP alternantie
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INHOUD



• NP-PP alternantie (“datief alternantie”)

● Ik geef mijn vriend een boek.

● Ik geef aan mijn vriend een boek.

• LASSY: OBJ2

● secundair object
– Meewerkend

– Belanghebbend

– Ondervindend

● >< OBJ1 (direct object)

CASE STUDY



NP-PP alternantie

● NP versus PP (GrETEL)

● Volgorde DO en IO (GrETEL)

● Welke werkwoorden vertonen alternantie? (dtsearch)

CASE STUDY



● Ik geef mijn vriend een boek.

● Ik geef aan mijn vriend een boek.

NP versus PP



Ik geef mijn vriend een boek.

140 resultaten
● Het economisch herstel dat in 1924 intrad gaf de burger weer 

moed. (WR-P-E-I-0000054957.p.2.s.237.3)

● De Rooij gaf de Rabo-renners in het peleton uiteindelijk de 
opdracht het gat dicht te rijden. (WR-P-P-H-0000000025.p.8.s.1)

● Werkgevers betalen vanaf 2004 ook arbeiders de eerste dag 
ziekteverlof uit. (WR-P-P-I-0000000191.p.1.s.1)

● De geluidseffecten geven de liedjes net iets meer schwung. (WR-
P-P-H-0000000076.p.4.s.8)

● Dat artikel laat de ziekenhuizen toe een deel van hun kosten te 
verhalen op de artsen. (WR-P-P-I-0000000003.p.1.s.4)

NP versus PP



Ik geef aan mijn vriend een boek.

96 resultaten
● Die levert electriciteit aan 10-duizend huishoudens. (WS-U-E-A-

0000000221.p.31.s.2)

● In plaats daarvan gaf hij die opdracht aan ridders uit zijn gevolg. 
(WR-P-E-I-0000108667.p.3.s.73)

● Daarnaast verleent de commissie adviezen aan de Vlaamse 
regering. (WR-P-E-J-0000000025.p.3.s.4)

● Ook tien topmannen uit 't bedrijfs-leven lazen voor aan kinderen.
(WS-U-E-A-0000000026.p.42.s.1)

● Hij leverde ook bijdragen aan honderden opnames met andere 
artiesten. (WR-P-P-H-0000000021.p.5.s.2)

NP versus PP



• ! constructies met eigennamen (name) en 
voornaamwoorden (pron) matchen niet

● aparte voorbeeldzin gebruiken

● volgende versie van GrETEL: meer algemene 
zoekopdracht genereren

• Ik geef Jan een boek. (47 resultaten)

• Ik geef hem een boek. (121 resultaten)

• ... dat ik mijn vriend een boek geef. (72 resultaten)

NP versus PP



VOLGORDE DO EN IO

Topics in Corpus-Based Dutch Syntax, van der Beek (2005)

● NP-PP alternantie

● volgorde van de argumenten

Ik geef een boek aan mijn vriend. DO
NP

 – IO
PP

Ik geef aan mijn vriend een boek. IO
PP

 – DO
NP

Ik geef mijn vriend een boek. IO
NP

 – DO
NP

Ik geef het hem. DO
NP

 – IO
NP



VOLGORDE DO EN IO
Ik geef een boek aan mijn vriend. DO

NP
 – IO

PP

Ik geef aan mijn vriend een boek. IO
PP

 – DO
NP

Ik geef mijn vriend een boek. IO
NP

 – DO
NP

Ik geef het hem. DO
NP

 – IO
NP



VOLGORDE DO EN IO
Ik geef een boek aan mijn vriend. DO

NP
 – IO

PP
68 resultaten

Ik geef aan mijn vriend een boek. IO
PP

 – DO
NP

6 resultaten

Ik geef mijn vriend een boek. IO
NP

 – DO
NP

60 resultaten

Ik geef het hem. DO
NP

 – IO
NP

1 resultaat

Resultaten ~ van der Beek (2005)

? Ik geef het mijn vriend. DO
NP

 – IO
NP

1 resultaat

*Ik geef een boek mijn vriend. DO
NP

 – IO
NP

0 resultaten



• Welke werkwoorden vertonen alternantie?

● dtsearch: WW met een OBJ2 zoeken

● Ik geef mijn vriend een boek.

● Ik geef aan mijn vriend een boek.

WW met IO



WW met IO
WW-obj2 WW-NP WW-PP

geven 385 geven 197 geven 148

vragen 107 vragen 75 brengen 36

bieden 99 wensen 71 verlenen 35

wensen 74 bieden 61 bieden 33

kosten 58 kosten 51 verkopen 27

verlenen 55 zijn 36 leveren 27

brengen 49 vertellen 34 vragen 22

leveren 45 laten 26 toekennen 22

komen 45 komen 25 overdragen 21

vertellen 44 adviseren 25 betalen 20

zijn 43 maken 23 schrijven 19

laten 39 bezorgen 22 aanbieden 19

betalen 36 lukken 21 stellen 16

toekennen 34 verwijten 20 schenken 16

leggen 33 leggen 19 voorleggen 15

TOTAAL corpus 3586 (100%) 2080 (58%) 1281 (36%)
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Algemene tendensen

● OBJ2
NP

 > OBJ2
PP

● Bepaalde WW vertonen een voorkeur voor de syntactische 
categorie van de OBJ2

● Een aantal WW combineren uitsluitend met ofwel een 
OBJ2

NP
 , ofwel met een OBJ2

PP

WW met IO

Verklaring fenomenen moet blijken uit verder 
onderzoek

● Lengte constituenten

● Positie in de zin

● ...



• Nederbooms project

• LASSY Treebank

• Bevraging

• Case study: NP-PP alternantie

• Conclusie en verder onderzoek

INHOUD



NEDERBOOMS

● Treebank mining voor empirisch taalkundig onderzoek

● Zoektool ontwikkelen voor gebruik binnen descriptieve 
taalkunde: GrETEL
– LASSY Treebank

– Gebruiksvriendelijk:

input = natuurlijke taal, geen kennis van formele zoektaal vereist

● Case study NP-PP alternantie

> GrETEL vindt gelijkaardige voorbeelden

– bruikbare samples voor verder onderzoek
– bruikbare data om theorie te staven

CONCLUSIE



● Zoeksnelheid opdrijven

> zoeken in LASSY groot
● Zoekfunctionaliteit uitbreiden

> bv. zoeken in deelcorpora
● Zoekvoorbeelden automatisch abstraheren/specificeren

● Extractie van kwantitatieve informatie

● Webservice

VERDER ONDERZOEK



Vragen?

Suggesties?

DEMO
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