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Het volgende woord

Antal P. J. van den Bosch

conceptversie 2 oktober 2008

Rede uit te spreken op vrijdag 10 oktober 2008, 16:15. Gelieve niet te citeren uit
dit document. Voor meer informatie: Antal.vdnBosch@uvt.nl

Mijnheer de rector magnificus, geachte aanwezigen,

Het liefst liet ik de tijd stilstaan op dit moment, waarin ik word omringd door
alle mensen die er toe doen voor mij. Het lot is nog niet eens zo’n slechte
benaming voor de gelukkige omstandigheden waarin ik ben gebracht door u,
mijnheer de rector magnificus, en door u, geachte aanwezigen, om hier mijn
ambt te aanvaarden met het uitspreken van de volgende 5.233 woorden. In
deze woorden zal ik trachten uit te leggen wat ik in mijn ambt wil leggen.

1 Het probleem van het volgende woord

Woorden zijn net groepsdieren. In lange rijen zien we ze voorbij trekken op
ons netvlies, en trillen hun klanken tegen onze trommelvliezen. Niet tegelijk,
maar altijd een voor een. Anders dan bijvoorbeeld een kudde gnoes, bevat
onze kudde woorden niet allemaal unieke exemplaren. Sommige woorden,
het zijn meestal kleintjes, lijken onmiddellijk na hun passage achter ons om
terug te rennen om weer in de rij aan te sluiten. Als een soort van stoelendans-
caroussel komen vooral een aantal kleine woorden steeds weer terug. Bij na-
der inzien lijken ook wat langere woorden de neiging te hebben om terug te
keren, maar ze doen er wat langer over. Het lijkt zinvol om te veronderstel-
len dat ieder woord zo nu en dan een plaatsje zoekt terug in de kudde. Een
taalkundige zal je kunnen vertellen dat er een tweedeling te maken is in de zo-
genaamde functiewoorden, de kwikzilverachtige exemplaren die steeds maar
weer terugrennen, en de inhoudswoorden, die vanwege het meezeulen van
hun belangwekkende lading, die ook wel eens “betekenis” wordt genoemd,
wat langzamer zijn. De functiewoorden zouden gezien kunnen worden als de
ijverige lakeien, wiens functie het is om de aankomst van een of meer edele
personages in de hofzaal aan te kondigen.
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Laat ik even tussendoor vaststellen dat ik hier een model van taal aan het
bouwen ben, en het geeft voorlopig even niets dat de modellen metaforen ge-
bruiken die misschien wat vreemd over komen. Mechanische metaforen wer-
ken soms ook heel goed, en zijn bovendien vaak een goede opstap naar meer
wiskundige en berekenbare modellen, wat nog van pas gaat komen. Laat ik het
daarom iets abstracter voorstellen, en laat ik het beeld het werk doen; beelden
zeggen immers soms meer dan duizend woorden, en meer dan 5.233 moesten
het er vandaag maar niet worden.

1.1 Een eenvoudig unigram-model

Een eindeloos lang stuk papier wordt, als een tora, gestaag afgerold. Het pa-
pier loopt door een mechaniek dat kan stempelen. Door het mechaniek heen
lopen cirkelvormige banen. Iedere baan bevat een stempel met een woord.
Laten we beginnen met een enkel woord. Iedere keer als het woord het stem-
pelmechanisme passeert, wordt het woord op het papier gedrukt.

Voor ieder woord is een ring. Alle woorden bewegen zich met een constan-
te snelheid rond. De korte hoepeltjes draaien snelle rondjes met functiewoord-
stempels, en op de langere hoepels draaien de inhoudswoord-stempels gedul-
dig hun rondjes. Zo kan het gebeuren dat er op een gegeven ogenblik een
drietal woorden achter elkaar gestempeld worden.

Is dit een goed model van taal? Helaas niet. De poging was aardig, maar
dit eenvoudige mechanistische model (een zogenaamd unigrammodel) faalt in
het genereren van echte taal. Als we het model vrij laten lopen, dan komen er
sequenties uit als

nog niet in concept beschikbaar
Het is eenvoudig om te zien wat er mis is. In het echt lopen woorden niet

willekeurig achter elkaar in de kudde. Woorden horen bij elkaar omdat ze
samen, in groepjes, iets te vertellen hebben. Soms komen ze in hun eentje,
geheel onverwacht en lang niet meer of nog nooit gezien, en in dat geval heb-
ben ze doorgaans iets belangrijks over te brengen. Soms komt een hele groep
langs zonder veel te zeggen te hebben, zoals de vier slungels van “ik heb zo-
iets van”. Ze komen in groepjes van twee, zoals “zeg eens”, of “te voet”, of
drie, zoals “weet je nog” of “ik houd van”. Woorden zitten vaak in meerdere
groepjes. “Zeg” uit “zeg eens” zit ook in “kom nou zeg”, en “ik zeg maar zo”.
Hoewel de meeste groepjes van meer dan een woord niet in het woordenboek
staan, herkennen we ze allemaal direct. Laten we dus even terzijde vaststellen
dat we veel meer dan een woordenboek in ons hoofd hebben. Ook dat komt
later van pas.

De vaststelling dat woorden soms in herkenbare groepjes voorkomen en
ook in die samenstelling terugkomen, is vrij eenvoudig te modelleren in een
mechanistisch model dat nog niet eens zoveel ingewikkelder is dan het vorige.
De planetoı̈de banen van het unigrammodel bewegen zich onafhankelijk van
elkaar. Laten we afhankelijkheden inbouwen door de banen aan elkaar te kop-
pelen. Ieder woord sleept een stel andere woorden achter zich aan, die in het
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echt ook meteen na dat woord voorkomen. Soms slepen twee woorden samen
een derde woord mee, dat ieder van die twee woorden zelf niet zou meeslepen.

1.2 Een geheugen-gebaseerd woordvoorspellingsmodel

Het model met de ringen en stempels gaat hier tekort schieten, want er zijn
teveel afhankelijkheden tussen teveel woorden. Het systeem zou direct vast-
lopen. Een ander, wat losser model is nodig. Ik schakel over naar de praktijk
van het onderzoek dat we hier in Tilburg doen, en wel naar een van onze een-
voudigste modellen van taal. Dit model groepeert ook woorden die met elkaar
in de rij willen staan, maar richt zich op een speciaal soort rijtje. Als je al-
le woorden in zo’n rijtje behalve het laatste woord ziet, dan kun je met enige
zekerheid zeggen wat het laatste woord is. Het rijtje bestaat dus uit twee woor-
den of meer; de meeste rijtjes zijn rond de drie of vier woorden lang. Hier zijn
een paar korte rijtjes van maar twee woorden. Ik laat eerst het eerste woord
zien. De vraag is steeds: wat is het volgende woord?

nog niet in concept beschikbaar
Dit zijn een paar voorbeelden van rijtjes van drie woorden.
nog niet in concept beschikbaar
Dit zijn patronen van vier woorden. Ik geef er steeds drie. Wat is het vierde

woord?
nog niet in concept beschikbaar
En tenslotte nog wat langere patronen. Het is overbodig om te vragen of ze

bekend voorkomen. Dat doen ze.
nog niet in concept beschikbaar
Als we een verzameling teksten aanleggen in digitale vorm, en dat is in dit

digitale tijdperk niet moeilijk, dan kunnen we een computer de opdracht geven
om in die verzameling alle rijtjes van woorden te vinden die altijd gevolgd
worden door één specifiek volgend woord, precies zoals de rijtjes die ik zojuist
liet zien. Als de computer eenmaal zo’n lijst van rijtjes heeft, dan kan hij ons
helpen bij het schrijven van teksten. Zodra we een volkomen voorspelbaar
rijtje aan het intypen zijn kan de computer ons automatisch aanvullen, zodat
we dat niet meer hoeven te typen. We hebben dan een aardig nut gevonden,
en we hebben er meteen een nieuw soort woordenboek bij: het boek van vaste
uitdrukkingen.

Net zoals een gewoon woordenboek nog geen beschrijving is van een taal,
is dit boek van vaste uitdrukkingen dat ook nog lang niet. Toch is de stap naar
een eenvoudig model van taal, een taalmodel, niet ver meer. Stel dat we de
computer de opdracht geven om niet alleen naar rijtjes woorden te zoeken die
voorspellend zijn voor één volgend woord, maar ook naar rijtjes waar twee
of meer woorden op kunnen volgen. Er zijn enorm veel van zulke rijtjes te
vinden, maar dat is voor een computer geen bezwaar. Bovendien kunnen we
uit de informatica (meer in het bijzonder uit de trucendoos van de onvolpre-
zen Don Knuth) allerlei handige technieken lenen waarmee we die lijsten snel
kunnen vinden, compact kunnen opslaan, en snel kunnen opzoeken. Het is dit
jaar tien jaar geleden dat we in onze onderzoeksgroep hier het softwarepakket
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TiMBL schreven waarin we deze mogelijkheden inbouwden. De modellen die
ik vandaag beschrijf en demonstreer zijn allemaal gebaseerd op TiMBL.

Als we ons ook gaan richten op rijtjes die als het ware open mogen zijn,
dan betekent dat bijvoorbeeld dat we ook gaan opslaan in het computermodel
dat “is veel te” gevolgd kan worden door, onder andere, “gevaarlijk”, “veel”,
“weinig”,“lastig”, “duur”, “mager”, en “druk”. Of dat “achterstallig” gevolgd
kan worden door “onderhoud” of “loon”. Ik stel in de kantlijn opnieuw vast
dat we ook deze rijtjes met meer dan één mogelijke volgende woorden eigenlijk
allemaal wel herkennen.

Het is voor een computer geen probleem om te tellen en te onthouden hoe
vaak de alternatieve volgende woorden voorkomen. Met deze tellingen wordt
het ook mogelijk dat de computer een soort beste gok doet wat het volgende
woord zou kunnen zijn, na het zien van een rijtje woorden dat bijvoorbeeld
middenin een zin stopt. Als we dat in het algemeen kunnen, verwachtingen
hebben over hoe een zin op ieder willekeurig punt verder gaat, dan kunnen we
spreken van een taalmodel. Wat je niet van dit taalmodel mag verwachten, is
dat het je uit gaat leggen hoe de grammatica van het Nederlands in elkaar zit.
Hoe goed het model het volgende woord ook kan voorspellen, het doet alles
impliciet.

1.3 De wetten van Zipf en Heaps

Hoe goed kan dit model eigenlijk voorspellen? Dat is op verschillende manie-
ren te meten. We zijn begonnen dat in kaart te brengen door simpelweg de
percentages te meten van correct voorspelde woorden in teksten die de com-
puter nog nooit had gezien, door de teksten woord voor woord te doorlopen,
de computer te laten kijken naar alle voorafgaande woorden, en steeds de bes-
te gok van de computer te vergelijken met het echte volgende woord. Hoewel
we tot nu toe, testend op verschillende nieuwe teksten, allerlei precieze ant-
woorden hebben gevonden, zoals 6% correct voorspelde woorden, 15%, tot
wel 50%, hebben we vooral een relatief antwoord gevonden op die vraag: hoe
meer voorbeelden je geeft, hoe beter het gaat. We hebben dat relatieve ant-
woord ook bij benadering kunnen kwantificeren: iedere keer dat de hoeveel-
heid tekst wordt verdubbeld waarin de computer rijtjes zoekt en woorden telt,
gaat het percentage correct voorspelde woorden met een bij benadering vaste
hoeveelheid omhoog.

Dat klinkt misschien net zo fabelachtig als de bekende statistieken van het
Nederlands van Battus in zijn Opperlandse boeken. Het roept op z’n minst om
een verklaring. Om te beginnen grijp ik terug op observaties van de Britse eco-
noom George Kingsley Zipf uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zipf schreef
aanvankelijk boeken waarin hij observeerde dat bijvoorbeeld in de meeste in-
dustriële landen, 20% van de woonkernen, te weten de grote steden, 80% van
de bevolking huisvestten. Zipf, die deze wetmatigheid probeerde te verklaren
vanuit het algemene menselijke streven naar het halen van het maximale effect
uit minimale inspanning, met name in economisch handelen, richtte zich later
ook op talige communicatie als een onderdeel van dat handelen. Hij vond wa-
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rempel een vergelijkbaar patroon: teksten bestaan voor een groot deel uit een
zichzelf herhalende, relatief kleine verzameling van over het algemeen korte
woorden. We zagen dit ook al gebeuren in de nepteksten die het eerderge-
noemde ringenmodel genereert.

Naarmate een grotere hoeveelheid teksten wordt genomen om woordtellin-
gen op te baseren, komen steeds meer voorbeelden terug van woorden die eer-
der al eens voorkwamen—uiteraard vooral van de kleine groep woorden die
vaak terugkomen. Tegelijkertijd verschijnen ook steeds meer nieuwe woorden.
De information retrieval-onderzoeker H.S. Heaps beschreef in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, niet alleen met woorden maar ook met een wiskundig-
empirische analyse, hoe deze groei meestal niet ophoudt, maar over de tijd
heen wel afneemt. In het begin zijn bijna alle woorden nieuw, maar naarmate
de computer meer tekst ziet duurt het steeds langer voordat er zich weer een
nieuw woord aandient. De groei van het aantal geziene woorden neemt dus
af, maar blijft toch wel nog zo sterk dat bij iedere verdubbeling van de hoeveel-
heid tekst, het aantal nieuwe woorden met steeds grotere sprongen toeneemt.
Als je dit soort tellingen uitvoert op hele grote verzamelingen van Nederlandse
teksten, zoals wij in ons onderzoek met regelmaat doen, dan blijkt dat de teller
inderdaad nooit stil komt te staan; tot nu toe hebben we in ons onderzoek al
enkele miljoenen verschillende Nederlandse woorden voorbij zien komen.

Het dubbele effect van het alsmaar vaker zien van bekende woorden en het
zien van steeds meer nieuwe woorden, kan er alleen maar toe leiden dat het
herkennen van voorspelbare patronen steeds beter zal gaan. Dat er bij verdub-
belingen van de hoeveelheid tekst altijd maar meer nieuwe woorden gezien
worden, is in ieder geval een gedeeltelijke verklaring van de constante stijging
van accuraatheid in het voorspellen van het volgende woord.

Ik meldde al terloops dat het al eens gelukt is om boven de 50% correct
voorspelde woorden uit te stijgen. In het algemeen geldt dat de meest voor-
komende woorden ook het vaakst goed worden voorspeld. Het ging om een
grootschalig experiment met Engelse tekst; krantentekst om precies te zijn, uit
de archieven van het persagentschap Reuters. Het passeren van de 50% roept
meteen ook de vraag op wat er dan eigenlijk nog fout gaat. Die vraag is vrij
eenvoudig te beantwoorden: het gaat in het algemeen fout op die plaatsen
in een tekst waar niet-voorspelbare, doorgaans nieuwe informatie staat. Een
krantenartikel bestaat bij de gratie van het nieuws dat het bevat. Zo maakt het
model fouten op posities waar de informatie in de tekst enigszins stokt, zoals
aan het begin van een bijzin, zin, of alinea. Wie kan immers het eerste woord
van een willekeurige tekst voorspellen?

Als het binnen in zinnen fout gaat, dan gaat het meer dan eens op een be-
wonderenswaardige manier fout. Het woord “tweede” wordt in een recent
experiment met Nederlands materiaal helaas nooit op de juiste plaats voor-
speld, maar de meest frequente voorspelling op de positie van “tweede” is het
woord “eerste”. In plaats van “Brussel” en “Berlijn” voorspelt het model een
paar keer “Amsterdam”. Het zijn maar anecdotische aanwijzingen van een
algemeen patroon waarin het model op een volstrekt impliciete manier niet al-
leen rijtjes herkent en op een grammaticaal logische manier kan afmaken, maar
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ook vaak in ongeveer de juiste betekeniswolk aan het prikken is wanneer het
een beste gok aan het doen is. Het model lijkt iets met grammatica en betekenis
te doen, maar niet op de manier zoals wij gewend zijn.

1.4 Het constructicon

Laat ik even de tussenbalans opmaken. Ik heb beschreven hoe uit grote hoe-
veelheden teksten rijtjes van woorden ontdekt kunnen worden, waarbij de eer-
ste woorden het laatste woord voorspellen, of tenminste een beperkte hoeveel-
heid woorden voorspellen. Al deze rijtjes bij elkaar vormen een soort woor-
denboek van het Nederlands, hoewel woordenboek niet de juiste term is. Om
het toch een naam te geven, leen ik van Ad Backus en zijn collega’s de term
constructicon; lexicon van constructies. Dat er veel van zijn, is duidelijk; veel
woorden komen in meerdere constructies voor. Bij benadering spreken we hier
over honderdduizenden tot enkele miljoenen constructies. Uitgeverijen zullen
om die reden niet staan te springen om het Nederlandse Constructicon als boek
op de markt te brengen. Toch hebben we het hier over belangrijke algemene
taalkennis; pas als je weet hoe woorden met elkaar in de rij willen en kunnen
staan, weet je “hoe je dingen zegt”.

2 Toepassingen

Als niemand het Nederlandse Constructicon zal uitbrengen in boekvorm, wat
hebben we er dan aan? Wel, er is van alles te maken van het constructicon.
Nuttige zaken; handige toepassingen. Ik laat twee voorbeelden zien van toe-
passingen die bepaalde aspecten van talige digitale communicatie, zoals tekst-
verwerking en het zoeken naar informatie, wat gemakkelijker zouden kunnen
maken.

Het eerste voorbeeld is het ontdekken van fouten in teksten. Iedereen die
teksten schrijft, maakt fouten. Het overkomt ons allemaal. We maken die fou-
ten liever net, want hoewel ze ons niet opvielen toen we ze maakten, merken
anderen ze nu juist wel op. Laat ik een specifieke fout eruit lichten: de dt-fout.

2.1 De dt-fout

In hoef vermoedelijk niemand uit te leggen wat de bedoeling is van de -t uit-
gang van werkwoorden in het Nederlands. De regel is simpel, maar vergt een
oplettendheid die zelfs voor de meest geoefende schrijvers niet altijd is vol te
houden. Die oplettendheid betreft vooral werkwoorden waarvan de stam op d
eindigt. Het fundamenteel oneerlijke is dat het voor de uitspraak niet uitmaakt
of zo’n werkwoord nu op d of op dt eindigt, maar wel voor de commissie die
jouw sollicitatiebrief leest. Een “ik wordt” met -dt is zo geschreven. Volgens
Google kun je “ik wordt” met -dt inmiddels al zo’n 420.000 keer vinden op in-
ternet. “Ik word” met een d komt met ruim 2 miljoen voorkomens tenminste
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nog vijf keer zo vaak voor; er is nog hoop. Die hoop kan bovendien aange-
wakkerd worden als we ons woordvoorspellende systeem voor dit probleem
in stelling brengen.

De woordvoorspeller behoeft een paar kleine aanpassingen om er een dt-
corrector van te maken. Allereerst stel ik de taak wat nauwer af: in plaats van
het voorspellen van alle mogelijke woorden is hier de taak om te besluiten of
het volgende woord eindigt op -d of -dt. Ook de rijkwijdte van de taak wordt
smaller: we zoomen in op die woorden in tekst waarvan we weten dat ze op -d
en op -dt kunnen eindigen. We hoeven hiervoor niet te weten wat werkwoor-
den zijn, of wat de regels zeggen over de -t-uitgang; we hoeven alleen maar
paren van woorden te zoeken die hetzelfde zijn, behalve dat de een eindigt op
een -d en de andere op -dt. De laatste stap die in dit geval handig is, is om
de woorden die volgen op het d/dt-woord ook mee te nemen in de beslissing.
Tot nu toe ging ik ervan uit dat het volgende woord nog niet bekend is, maar
in een tekst die er al ligt en waar je de fouten uit wilt halen, zijn alle woorden
bekend. Het probleem is nu juist: welk woord is fout?

Vervolgens zoeken we in een grote hoeveelheid tekst, namelijk 600 mil-
joen woorden Nederlandse tekst, simpelweg alle voorkomens van -d- en -dt-
woorden; dat worden de voorbeelden waarop we een zelfde soort model bou-
wen als eerder. We slaan rijtjes woorden op, nu links en rechts van het mid-
delste d-dt-woord, waaruit je met zekerheid kunt afleiden dat het woord in het
midden een -t-uitgang krijgt, of niet. Het aantal rijtjes dat met deze procedure
gevonden wordt passeert de anderhalf miljoen, en het eindresultaat is er ook
naar: als we testen op nieuwe d-dt-woorden in teksten die het model nog niet
eerder heeft gezien, dan maakt het model in 99,2% van de gevallen een correcte
beslissing. Dat doet het op basis van typische dt-constructies als “Hij * dat de”,
“Dat * straks”, en “De schade * geschat op”, en met typische d-constructies
als “ik * het”, “* je”, maar ook “het * van”, want woorden als “geld” zijn in
hun d-vorm niet alleen werkwoorden, maar ook zelfstandige naamwoorden
– dat verschil kent het model niet, en het ruimt er dus plaats voor in in het
d-dt-constructicon.

Met zo’n accuratesse, 99,2%, kan het model vervolgens losgelaten worden
op iedere tekst waarin een d-dt-woord staat; wanneer het model iets anders
voorspelt dan dat er feitelijk in de tekst staat, dan zou de fout wel eens aan de
tekst kunnen liggen, en hebben we dus feitelijk een d-dt fout opgespoord. In
gezamenlijk onderzoek hebben Herman Stehouwer en ik het web afgespeurd
naar dt-fouten, en hebben een selectie gemaakt van enkele honderden geval-
len. Zoals ik al eerder opmerkte is het vrij eenvoudig om op het web dt-fouten
te vinden; we vonden er bijvoorbeeld veel in teksten op internetforums, waar-
bij de zinnen doorgaans niet alleen maar lijdden aan een dt-fout; meestal werd
de fout omringd door allerlei andere fouten. Ons model was in staat om 79%
van die gevallen aan te duiden als fouten. Aangespoord door een redacteur
van een bundel waarin dit resultaat wordt gepubliceerd, hebben we ook een
vergelijking gedaan met de grammaticale correctiemodule die ingebouwd zit
in Microsoft Office, versie 2003; deze bekende tekstverwerker merkte slechts
17% van de dt-fouten aan als fout. Het dt-probleem is maar een fragment van
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het totale probleem van tekstcorrectie, en het zijn maar twee cijfers die ik hier
vergelijk, maar met dit probleem zijn we al wel beland in het werk- en privé-
domein van mensen zoals u en ik die regelmatig tekstverwerkers gebruiken.
Het dt-probleem staat model voor heel veel meer gevallen van verwarbaarheid
die op dezelfde manier aangepakt kunnen worden: hen–hun, dan–als, verwar-
ringen tussen ei–ij, au–ou en andere gevallen van homofonie, enzovoort. Het
ligt in de mogelijkheden om tekstverwerkers van al deze “impliciete intelligen-
tie” te voorzien; onze modellen kunnen er zo ingebouwd worden.

2.2 Automatisch vertalen

Een andere veelgehoorde wens waar onze woordvoorspeller een rol kan spe-
len, is de mogelijkheid om teksten te vertalen. De wereld wordt een stuk rui-
mer als je kunt lezen wat mensen in andere talen zeggen. Er is maar een een-
voudige aanpassing nodig om onze woordvoorspeller om te vormen in een
automatische vertaler. Stel, we laten hem leren hoe je Nederlands naar Engels
vertaalt. De taak is dan niet meer om een Nederlands woord te voorspellen of
te corrigeren als je een stuk Nederlandse zin ziet, maar een Engels woord, of
een Engels stuk zin.

Een simpel begin, maar een slecht idee, is het volgende model. We vertalen
een Nederlandse zin door woord voor woord een stukje van de zin te bekijken,
en in ons geheugen op te zoeken naar welk Engels woord dit Nederlandse
woord vertaald zou moeten worden. Dit is best een lastige taak; bij dit voor-
beeld moeten we niet de fout maken om “sterk” te vertalen als “powerful”;
het zou “strong” moeten zijn, want je zegt nu eenmaal “strong coffee” in het
Engels, en niet “powerful coffee”. Maar het eindresultaat van deze exercitie
is een reeks vertaalde woorden in de oorspronkelijke Nederlandse volgorde.
Deze poging kan dus direct de prullenbak in. Wat we minimaal nodig hebben,
is een model dat weet hoe je dingen zegt in het Engels. Wat een goede Engelse
woordvolgorde is, maar ook welke woorden in het Engels graag bij elkaar in
de buurt staan – met andere woorden, hoe je dingen zegt in het Engels.

Er liggen nu een paar puzzelstukjes op mijn spreekwoordelijke onderzoeks-
tafel die in elkaar lijken te passen. Bij vertalen hebben we het niet over hoe je
dingen zegt in één taal, maar de simultane kennis over hoe je dingen zegt in
twee talen. Bij het vertalen van “ik houd van sterke koffie”, is het nodig om
te weten dat “ik houd van” een typisch rijtje van drie is, en “sterke koffie” een
typisch rijtje van twee; dat “I love” en “strong coffee” typische Engelse rijtjes
van twee zijn, en, en dit is essentieel, dat “ik houd van” vertaalt naar “I love”,
en “sterke koffie” naar “strong coffee”. Hoe weet je dat het vertalingen van
elkaar zijn, en hoe weet je zeker dat “strong coffee” niet een vertaling is van
“ik houd van”? Dat kun je nooit zeker weten, maar als je een grote verzame-
ling van vertalingen hebt, dan kun je simpelweg tellen dat “ik houd van” en
“I love” heel vaak samen voorkomen in paren van vertaalde zinnen; in ieder
geval vaker dan “ik houd van” en “strong coffee”.

Het internetbedrijf Google heeft een vertaaldienst, Google Translate, die
volgens deze gedachtengang is opgezet, en vrij beschikbaar is voor tientallen
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taalparen. Met iets minder voorbeelden tot onze beschikking ontwikkelen Pe-
ter Berck, Sander Canisius en ik hier in Tilburg vergelijkbare modellen. Waar
Google op z’n gemak leunt op Zipf en Heaps, worden wij gedwongen creatie-
ve oplossingen te vinden voor ons gebrek aan data. Arme wij: we hebben niet
meer dan enkele jaren opgeschreven discussies in het Europees Parlement, Eu-
ropese rechtsarchieven, en medische bijsluiters, die allemaal volgens Europese
wetten in de talen van de Unie openbaar beschikbaar moeten zijn.

Een van onze creaties die nog simpeler is dan het model dat ik net beschreef,
is een model dat niets anders doet dan rijtjes van drie Nederlandse woorden
omzetten naar rijtjes van drie Engelse woorden, waarbij de middelste woorden
elkaars meest waarschijnlijke vertaling zijn. Het model gebruikt analoog rede-
neren om ieder rijtje van drie in een Nederlandse zin om te zetten naar een rijtje
van drie Engelse woorden. Vervolgens worden de Engelse rijtjes van drie op
de goede volgorde gezet, door gebruik te maken van hun onderlinge overlap.
Met deze methode doen we het niet zo goed als Google Translate, maar op een
aantal testdomeinen zijn we met dit eenvoudige model al een bekend traditi-
oneel systeem, Systran (ook bekend als Babelfish) ruim voorbij gestreefd. Dat
komt deels omdat wij ons model kunnen trainen op zo’n domein, terwijl het
40-jaar oude Systran voor alle mogelijke domeinen gemaakt is, maar niet kan
bijleren op basis van voorbeelden.

3 Implicaties

Ik ben taaltechnoloog, en als ik praat over mijn werk, zeker als dat met colle-
ga’s is, dan neemt dat al snel de vorm aan van het vergelijken van auto’s in
Top Gear. Hoewel ik altijd warm loop voor dit soort techneutenpraat, ligt mijn
wezenlijke interesse ook op het vlak van de taalkunde. De indruk kan bestaan
alsof ik de taalkunde in mijn werk zoveel mogelijk wegstop, en triomfantelijk
met een vlag zwaai: kijk eens wat ik kan zonder grammatica of betekenis! Ik
zou dat met kracht willen tegenspreken. Ik doe het wel degelijk met gramma-
tica en betekenis. Als mijn modellen dt-fouten kunnen detecteren, dan bezitten
ze grammaticale kennis, want het is een morfo-syntactisch probleem. Als mijn
modellen kunnen vertalen, dan bezitten ze klaarblijkelijk kennis van betekenis,
want een succesvolle vertaling betekent ongeveer hetzelfde als het origineel.
Uw vraag is: waar zit dan die kennis? Mijn antwoord is: in het proces van
analoog redeneren op basis van grote hoeveelheden voorbeelden.

Grammatica en betekenis als proces, het is even wennen misschien. In mijn
ogen is het precies wat ons vakgebied bedoelt als het zich profileert met de
naam “natural language processing”, natuurlijke taalverwerking. Het gaat
ons om het modelleren van de processen die ons van taaluiting naar taalui-
ting brengen, in een dialoog, bij het vertalen, bij het omvormen van een tekst
met fouten naar een correctere tekst, en ook in het beantwoorden van vragen,
het samenvatten of parafraseren van tekst, of het uitspreken van tekst.

Een belangrijke eigenschap van mijn impliciete grammatica- en betekenis-
modellen is dat het geen black boxes, ondoorzichtige modellen zijn. Ze laten
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zich wel degelijk bekijken, doormidden snijden, en kwantitatief opmeten. Het
is voor de meeste modellen tot nu toe vrij duidelijk waar de grammatica en
de betekenis zit. In het algemeen zitten ze met elkaar vermengd, maar in het
woordvoorspellingsmodel is wel degelijk de grammatica meer terug te ontdek-
ken in de constructies, en de betekenis in de openstaande rijtjes met mogelijke
vervolgwoorden. De modellen, die zelf een reflectie zijn van de structuren zo-
als ze vrij voorkomen in taal, kunnen een onderwerp van onderzoek worden,
en een hulpmiddel bij corpusgedreven taalkundig onderzoek. Een belangrijke
realisering is dat het wel erg grote modellen zijn, met honderdduizenden tot
miljoenen onderdelen. Er is weinig minimalistisch te ontdekken aan deze mo-
dellen; je zou ze eerder maximalistisch kunnen noemen. Maar wie zegt dat een
model van taal minimalistisch moet zijn?

Met die retorische vraag resonerend in uw hoofden wil ik mijn bereidheid
tonen om de discussie aan te gaan met iedereen die zich taalkundige noemt
en voelt. Is het idee van grammatica en betekenis als proces, een werkbaar
idee? Sluit het aan bij bestaande niet-computationele modellen van taal, en
waar vloekt het mee, en waarom dan? In gesprekken met Ad Backus, Ma-
ria Mos, Seza Dogruoz en Anne Vermeer hebben we al menig aha-moment
beleefd. Onze ideeën passen daadwerkelijk als puzzelstukken in elkaar. Wal-
ter Daelemans heeft in Antwerpen in de laatste vijftien jaar daadwerkelijk een
brug kunnen slaan met de psycholinguistiek, bijvoorbeeld via het werk van
Emmanuel Keuleers, waardoor onze modellen inmiddels ook gebruikt wor-
den om menselijk taalgedrag te modelleren.

Wat zijn mijn ambities; wat wil ik in mijn ambt leggen? Laat ik het samen-
vatten in twee complementaire doelen.

Ten eerste wil ik een nieuw taalkundig model presenteren: het implicie-
te taalkundige model. Hierbij sta ik op de schouders van de generaties van
wetenschappers die al decennia bouwen aan impliciete modellen voor tekst-
classificatie en document retrieval, ofwel het terugvinden van documenten
(het model waarop Google is gebaseerd), op de schouders van de ontwikke-
laars van statistische taalmodellen en modellen voor automatisch vertalen, en
op de schouders van de ontwikkelaars van impliciete modellen voor vraag-
beantwoording en samenvatten. Dat bestaat namelijk allemaal al, onder vele
verschillende namen, terwijl de equivalentie tussen al deze modellen eenvou-
dig, op het triviale af aantoonbaar is. Ze zijn allemaal gebaseerd op analoog
redeneren op basis van gelijkenismetrieken, en maken op een maximalistische
manier (via de wetten van Zipf en Heaps) gebruik van grote hoeveelheden
voorbeelden. Ik wil niet zozeer de evangelist uithangen en de mensen op wiens
schouders ik sta uitleggen dat ik een betere terminologie heb gevonden voor
hun werk, maar ik wil vooral naar buiten toe, naar de toegepaste taalkunde,
de psycholinguistiek, de sociolinguistiek, de diachrone taalkunde, en alle aan-
verwante vakgebieden binnen en buiten de taalkunde laten zien dat de com-
puterlinguistiek, waarin we natuurlijke taalverwerking bestuderen, een model
heeft geproduceerd waarin betekenis en syntax nu eens geen minimalistische
talen zijn, maar maximalistische processen.

Mijn tweede ambitie is om dit alles te doen in een open forum, een markt-
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plaats voor wetenschappelijk onderzoek, waarin technologie-ontwikkeling hand
in hand gaat met wetenschappelijke vraag-beantwoording. Ik nodig uitdruk-
kelijk geesteswetenschappers uit om, zoals we dat al doen in de context van
het thematische programma CATCH (Continuous Access to Cultural Heritage)
van NWO, te komen praten over de uitdagingen die er liggen in het doorgron-
den van de ruwe, tekstuele schatten die in grote en kleine archieven en biblio-
theken op ontdekking liggen te wachten. Ik beoog een haven te vormen, zoals
we dat al enige jaren doen, voor de technische ontwikkeling van vrij beschik-
bare taaltechnologie, volgens de Open Source filosofie. Een derde aspect van
deze open forum ambitie is dat ik er zeer naar uitkijk om de samenwerking aan
te gaan met de nieuwe groepen die we in Tilburg hebben mogen verwelkomen
binnen ons nieuwe Tilburg centre for Creative Computing, op het gebied van
games, serious gaming, en vision. Veel van wat ik hier heb gezegd kent zijn ge-
lijke in de wereld van gaming, robotica, en beeldverwerking; ook daar blijken
maximalistische, analoog redenerende impliciete modellen sterke voordelen te
hebben als model.

Dankwoord

nog niet in conceptvorm beschikbaar
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