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Mijnheer de Rector Magnificus,
zeer gewaardeerde toehoorders,

In 1999 verscheen van de hand van Steven Pinker het populair-
wetenschappelijk boek getiteld Words and Rules (Woorden en
Regels).1 In dit boek geeft Pinker op fascinerende wijze een gede-
tailleerde analyse van bepaalde grammaticale verschijnselen. Eén van
zijn conclusies is dat de kern van deze verschijnselen behandeld moet
worden door een beschrijving die gebruik maakt van woorden en
regels. “Woorden” staat hier voor een lexicon, dat wil zeggen een
verzameling van woorden met voor ieder woord zijn grammaticale
eigenschappen, en “regels” staat voor grammaticaregels die bepalen
hoe woordgroepen en zinnen gevormd kunnen worden door woor-
den te combineren. Pinker contrasteert de benadering die gebruik
maakt van woorden en regels met andere benaderingen die niet van
expliciet aanwijsbare “woorden” of “regels” gebruik maken.2 Hij
verwerpt deze laatste benaderingen voor de kern van de verschijnse-
len, maar laat ruimte voor deze benaderingen voor een deel van de
verschijnselen.  

Een van de uiterst knappe aspecten van Pinkers boek is dat het ver-
regaande conclusies over de aard van grammaticale kennis afleidt uit
een minuscuul en op het eerste gezicht nogal saai aspect van natuur-
lijke taal: de vervoeging van Engelse werkwoorden. Pinker raakt aan
fundamentele kwesties in verband met het karakter van taalkennis
door een heel klein aspect van taal in volle diepgang te onderzoeken.
Hoewel er natuurlijk nooit een garantie voor succes gegeven kan
worden, is deze benadering wel vaker vruchtbaar gebleken: zo is een
fundamenteel kenmerk van de ontwikkeling van het leven, namelijk
de regulatie van de organische ontwikkeling en voorgeprogram-
meerde dood van cellen voor het eerst in kaart gebracht door een
diepgaande bestudering van een schijnbaar nietige wezensvorm, nl.
de nematode of rondworm.3

Het zal duidelijk zijn dat één deel van de titel van deze oratie ont-
leend is aan Steven Pinkers boek. En hoewel het onderzoek waar ik
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me mee bezig houd zich concentreert op andere aspecten van taal en
spraak dan waar Steven Pinker in geïnteresseerd is, sta ook ik een
benadering voor die gebruik maakt van woorden en regels, en zie ik
minder in benaderingen waarin niet expliciet “woorden” en “regels”
onderscheiden worden. Het zou te ver voeren om hier de verschil-
lende benaderingen in detail te bespreken, maar men kan het verschil
tussen de benaderingen misschien grofweg kenschetsen in termen
van de traditionele lagere-schoolvakken taal en rekenen. De op
“woorden” en “regels” gebaseerde aanpak legt de nadruk op taal,
aangevuld met een klein beetje rekenen, terwijl de hier bedoelde
benaderingen die niet expliciet “woorden” en “regels” onderschei-
den de nadruk leggen op rekenen(en vooral op tellen), aangevuld
met een klein beetje taal. In het onderzoek waar ik me mee bezig
houd gaat het hierbij, zoals mijn voorganger Jan Landsbergen eens
gezegd heeft, weliswaar minder om “hoe zit ‘t in elkaar?” en eerder
om “hoe zet ik ‘t in elkaar?”. Maar mijn interesse voor de theoreti-
sche taalkunde laat zich niet verloochenen, en ik ben wel degelijk
ook geïnteresseerd in hoe het in elkaar zit. Benaderingen met de
nadruk op taal (vanaf nu: taalkundige benaderingen) lijken mij vooral
interessanter dan benaderingen met de nadruk op tellen (vanaf nu:
telkundige benaderingen) omdat de eerste veel meer en veel directer
inzicht geeft in de aard van taal. Daarnaast hebben de telkundige
benaderingen naar mijn mening inherente beperkingen als ze niet
voldoende taalkunde toelaten. Maar dat neemt niet weg dat ook ik
ruimte laat voor de telkundige benaderingen voor een deel van de
verschijnselen.

Natuurlijk geldt wel de eis dat de gebruikte benadering, welke dat
ook moge zijn, bruikbare resultaten op moet leveren. Als dat niet het
geval is, dan moet uitgekeken worden naar andere uitgangspunten en
methodes. Nu werd er in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel
onderzoek gedaan dat gebaseerd was op een aanpak met “woorden
en regels”. Ik heb mijzelf daar ook uitgebreid mee bezig gehouden,
met name in het kader van het Rosettaproject, waar ik een bijdrage
heb geleverd aan het schrijven van de “woorden” en de “regels” voor
het Nederlands en (zij het in mindere mate) ook voor andere talen.
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Een van de redenen waarom vanaf het eind van de jaren tachtig 
telkundige benaderingen voor taaltechnologie opgang vonden was
juist het feit dat de taalkundige aanpak niet leek te leiden tot het suc-
ces waar velen op gehoopt hadden. Veel van de ontwikkelde syste-
men konden indrukwekkende prestaties laten zien onder gecontro-
leerde laboratoriumcondities, maar faalden wanneer ze
geconfronteerd werden met het taalgebruik van de dagelijkse reali-
teit. De rekenkundige aanpak leek hier betere vooruitzichten te bie-
den, en had dat gedeeltelijk ook bewezen op het gebied van de auto-
matische spraakherkenning.

Dus waarom sta ik dan toch een woord-en-regel-gebaseerde aanpak
voor? Om dat te begrijpen moeten we in meer detail de problemen
analyseren waar de woord-en-regel-gebaseerde aanpak eind jaren
tachtig / begin jaren negentig tegenaan liep. 

Het eerste, en belangrijkste, probleem is het probleem van de dub-
belzinnigheid. Woorden of zinnen kunnen vaak op meer dan één
manier ontleed worden en (mede daardoor) meerdere betekenissen
hebben. Een standaardvoorbeeld is:

(1) De jongen sloeg het meisje met de gitaar

waarin, buiten verdere context, de gitaar het attribuut kan zijn dat de
jongen gebruikte om het meisje te slaan, of dat het meisje dat gesla-
gen werd bij zich had. Voor automatische ontleding is dit probleem
zeer groot, veel groter dan men zich als mens kan voorstellen.
Iedereen die zich voor het eerst met automatische ontleding bezig
gaat houden is, bij een eerste confrontatie met de resultaten ervan,
uitermate verrast door het grote aantal en de onverwachte aard van
de correcte ontledingen die een dergelijk systeem oplevert zodra er
sprake is van een regelsysteem en woordenboek van enige omvang.

Dat kunnen we illustreren aan de hand van een eenvoudige zin:

(2) Hij heeft boeken gelezen
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Deze zin kan, als we puur naar vormkenmerken kijken, op twee
manieren ontleed worden, namelijk enerzijds als een zin met een
overgankelijk gebruikt werkwoord (gelezen) dat het zelfstandig
naamwoord boeken als lijdend voorwerp bij zich heeft, en anderzijds
als een zin met een onovergankelijk gebruikt werkwoord (gelezen)
met een tijdsbepaling van duur uitgedrukt door boeken. De eerste
ontleding zal voor iedereen duidelijk zijn, de tweede veel minder: de
tweede ontleding wordt duidelijker als we daarnaast de volgende zin
bekijken:

(3) Hij heeft uren gelezen

Het wordt wellicht nog iets duidelijker als we de Engelse vertalingen
die bij de twee ontledingen horen ernaast leggen: de ontleding met
gelezen als overgankelijk gebruikt werkwoord heeft als vertaling het
correcte He has been reading books; de ontleding met gelezen als
onovergankelijk gebruikt werkwoord krijgt als vertaling het onzin-
nige He has been reading for books. En analoog maar net andersom
is de correcte vertaling van zin (3) He has been reading for hours,
maar krijgt het ook het incorrecte He has been reading hours als vert-
aling voor de andere ontleding. Mensen ervaren deze beide zinnen
niet als dubbelzinnig omdat ze gebruik kunnen maken van de bete-
kenis van de woorden en van hun kennis hoe de wereld in elkaar zit,
waardoor ze bepaalde syntactisch correcte maar onzinnige ontledin-
gen uit kunnen sluiten. 
We zouden het probleem van de dubbelzinnigheid van de hierboven
genoemde zinnen natuurlijk kunnen oplossen door specifieke infor-
matie en regels toe te voegen aan het systeem, bijv. de informatie dat
boeken objecten zijn die gelezen kunnen worden maar uren niet, en
dat uren een tijdsduur kunnen aanduiden maar boeken niet. Het is
niet moeilijk een systeem te maken dat dat doet voor deze twee zin-
nen. Maar als we willen dat dat gebeurt voor alle zinnen die voorko-
men in een taal, dan wordt het al gauw een probleem van een geheel
andere orde van grootte. Om dat toe te lichten nemen we een variant
op ons eerste voorbeeld, namelijk de zin:

(4) De man sloeg het meisje met de piano
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Deze zin is, onder normale omstandigheden, voor mensen niet dub-
belzinnig. Dat komt doordat mensen impliciet gebruik kunnen
maken (en maken) van hun kennis van de wereld dat een piano te
zwaar is en te groot om te gebruiken om iemand mee te slaan. Maar
als we dat soort informatie allemaal aan een computer moeten geven,
dan zijn we al snel bezig de hele wereld te beschrijven. Dat is niet
alleen een hele grote taak, maar men weet ook eigenlijk nog niet
goed hoe zo’n beschrijving er uit zou moeten zien zodat de erin
opgeslagen kennis optimaal gebruikt kan worden, en velen betwij-
felen of een volledige modellering van wereldkennis wel mogelijk is.

Het probleem van de dubbelzinnigheid neemt toe naarmate het
regelsysteem uitgebreider en beter wordt, omdat het systeem dan nog
meer ontledingsmogelijkheden ziet. Het probleem neemt nog eens
toe wanneer men bepaalde taalkundige beperkingen verzwakt om
robuust te zijn tegen afwijkende input. Recentelijk nog illustreerde
Bill Dolan, hoofd van de natuurlijke-taalverwerkingsgroep van
Microsoft Corporation de grammaticacorrector van Microsoft Word:
het systeem ontleedt een zin, laat daarbij toe dat er fouten zijn in de
overeenstemming in getal en persoon tussen onderwerp en de per-
soonsvorm (congruentie), wijst de gebruiker op een eventuele fout
en doet een suggestie voor correctie. De (Engelse) voorbeeldzin die
Bill Dolan gebruikte om het systeem te illustreren was:

(5) A diagnostic chip for late model cars were announced by 
Motorola.

(`Een diagnostische chip voor recente types auto’s werden aange-
kondigd door Motorola’). De zin bevat een congruentiefout: het
onderwerp a diagnostic chip for late model cars congrueert niet met
de persoonsvorm were. De automatische ontleding van deze zin gaf
echter het volgende verrassende resultaat
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(6) DECL NP1 DETP1 ADJ1* “A”

NOUN1* “diagnostic”

VERB1* “chip”

PP1 PP2 PREP1* “for”

ADJP1 ADJ2* “late”

NOUN2* “model”

RELCL1 NP2 NOUN2* “cars”

AUXP1 VERB2* “were”

VERB3 “announced”

PP3 PP4 PREP2* “by”

NOUN4 “Motorola”

wat ongetwijfeld zonder nadere toelichting niet veel zegt, maar
waarin a diagnostic als onderwerp is ontleed en chip als de persoons-
vorm, inderdaad met een congruentiefout, maar niet degene die een
mens in de zin zou zien, en niet degene die men verbeterd zou wil-
len hebben. Ook de ontleding van de rest van de zin is voor mensen
redelijk verrassend, met cars were announced by Motorola als betrek-
kelijke bijzin bij model.4

Deze onverwachte ontledingen worden niet veroorzaakt doordat de
regelbeschrijving niet correct is. Integendeel, de regelbeschrijving is
zeer goed, zij het dat bij het voorbeeld hierboven bewust congruen-
tiefouten toegelaten (en herkend) worden. Wat het voorbeeld laat
zien is dat zelfs op basis van zeer goede regelbeschrijvingen een auto-
matisch ontleedsysteem ontledingen vindt die syntactisch correct zijn
maar die absurd (of mogelijk zelfs onwelgevormd) zijn in semantische
zin en gegeven algemene wereldkennis.

Het probleem van de dubbelzinnigheid speelt ook op een andere
manier nog een rol. Bij de automatische ontleding van bijna alle
uitingen speelt de zogenaamde tijdelijke dubbelzinnigheid een rol. Er
is sprake van tijdelijke dubbelzinnigheid indien volgens het taalontle-
dend systeem meerdere manieren van ontleding mogelijk zijn voor
een deel van de uiting, nog niet bepaald kan worden welke van deze
meerdere ontledingen de correcte is, terwijl die keuze wel gemaakt
kan worden zodra de hele uiting in beschouwing is genomen. Om te
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voorkomen dat verkeerde keuzes gemaakt worden blijven daarom
alle kandidaatdeelontledingen behouden totdat wel een keuze
gemaakt kan worden. We kunnen dit toelichten aan de hand van het
al eerder gegeven voorbeeld, dat ik hier voor het gemak herhaald
heb:

(7) Hij heeft boeken gelezen

Het woord heeft is een vorm van het werkwoord hebben, dat zowel
een zelfstandig werkwoord kan zijn als een hulpwerkwoord. Als het
ontleedsysteem bij het woord heeft is aangekomen, kan het nog niet
beslissen welke van deze twee mogelijkheden hier aan de orde is, en
moet het dus beide alternatieven onderzoeken. Het systeem kan deze
tijdelijk dubbelzinnigheid pas oplossen en concluderen dat hier
sprake is van het hulpwerkwoord hebben als het aangekomen is bij
het laatste woord in de zin (gelezen). Dat wordt duidelijk als we dit
laatste woord weglaten: dan verkrijgen we de zin Hij heeft boeken
en daarin is heeft een zelfstandig werkwoord. 

Naast de tijdelijke dubbelzinnigheid van heeft is verder ook het
woord boeken dubbelzinnig: het kan, los beschouwd, het meervoud
zijn van het zelfstandig naamwoord boek of de onbepaalde wijs van
een werkwoord (zoals in een reis boeken), en dat introduceert ook
een, hier gelukkig kortstondige, tijdelijke dubbelzinnigheid. We zien
dus dat met een zeer eenvoudig en kort zinnetje al een viervoudige
tijdelijke dubbelzinnigheid ontstaat, en daarnaast een echte dubbel-
zinnigheid, zodat in totaal acht verschillende mogelijkheden onder-
zocht moeten worden. U kunt zich nu wellicht voorstellen dat bij
langere zinnen het aantal dubbelzinnigheden zeer snel oploopt.5

Ik zal niet verder ingaan op het probleem van de echte en tijdelijke
dubbelzinnigheid, maar dit probleem is mede een oorzaak voor het
tweede probleem, namelijk het probleem van de computationele
complexiteit: de formalismes die nodig zijn om taal adequaat te
beschrijven en teksten daadwerkelijk automatisch te ontleden en
eventueel te vertalen vereisen zeer veel rekenkracht en geheugen-
ruimte. En dit probleem is niet zomaar op te lossen door snellere
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computers en meer geheugen in te zetten, maar van principiële aard.
Weliswaar gelden de theoretisch behaalde resultaten op dit gebied
alleen voor het slechtst denkbare geval, zodat men zou kunnen
hopen dat het in de praktijk nog wel meevalt, maar dat blijkt toch
niet zo te zijn: de kloof tussen wat nodig is en wat gerealiseerd kan
worden is zo groot dat naar andere benaderingen gezocht moet wor-
den.

Een derde probleem voor de op woorden en regels gebaseerde syste-
men is dat dergelijke systemen zeer grote en rijke woordenboeken
vereisen. Nu bestaan er natuurlijk grote en rijke woordenboeken,
zelfs in elektronische vorm, bijvoorbeeld de woordenboeken die
door de commerciële uitgevers gepubliceerd worden. Maar deze
woordenboeken zijn gemaakt voor mensen, niet voor computers, en
bovendien voor mensen die de taal, in ieder geval gedeeltelijk, al
kennen. Deze woordenboeken blijken niet groot genoeg, niet rijk
genoeg, en niet precies of formeel genoeg te zijn om ze direct te kun-
nen gebruiken in de taal- en spraaktechnologie. Dit probleem is van
extra belang omdat veel voorgestelde regelsystemen eigenlijk regels
bevatten die grammaticale eigenschappen uit het lexicon `projecte-
ren’ in syntactische structuren, m.a.w. zonder rijk gestructureerd for-
meel lexicon kan geen enkele uiting ontleed worden. De behoefte
aan grote, rijke en formele woordenboeken werd snel ondervonden,
en een grote reeks projecten is opgestart om dit probleem te verklei-
nen.6 Inderdaad bevinden we ons nu in een situatie die veel beter is
dan 10-15 jaar geleden. Ik denk hierbij aan de ontwikkeling van het
CELEX-lexicon,7 het gedeeltelijk hierop gebaseerde lexicon ontwik-
keld in het Corpus Gesproken Nederlands,8 de ontwikkeling van het
PAROLE-lexicon9, en de EuroWordnet ontologieën10. Desondanks
is dit probleem nog lang niet opgelost en vereist nog steeds voortdu-
rende aandacht en inspanning.

Niet alleen de woordenboeken bleken te klein, onvoldoende rijk, en
onvoldoende precies, maar ook de ontwikkelde regelsystemen leken
ingewikkelder in elkaar te zitten dan aanvankelijk verwacht om
natuurlijke taal met al zijn variatie aan constructies adequaat te kun-
nen behandelen. Een volledige beschrijving van de constructies van
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een natuurlijke taal leek indertijd, ondanks jaren inspanning, nog ver
weg. 

Tot slot was een fundamenteel probleem voor de ontwikkelde syste-
men dat ze in veel gevallen eigenlijk modelleerden wat er mogelijk
is in taal (taalvermogen), en dan vaak nog uitsluitend van een geï-
dealiseerd beeld van wat er mogelijk is in taal, terwijl modellering van
wat daadwerkelijk gebruikt wordt in specifieke domeinen of speci-
fieke teksttypes een essentiële voorwaarde is voor het ontwikkelen
van bruikbare systemen. 

Hiermee beëindig ik de opsomming van de problemen waar op
woorden en regels gebaseerde systemen tegenaan liepen. Hoe kun-
nen we deze problemen nu vermijden of verminderen? Naar mijn
mening moeten we hiervoor twee richtlijnen volgen. In de eerste
plaats is het essentieel dat gegevens uit daadwerkelijk taalgebruik in
beschouwing genomen worden bij het ontwikkelen van taaltechno-
logie. Dat is - wat mij betreft - de grootste les uit de uit de spraak-
technologie afkomstige aanpak waar de taaltechnologie zijn voordeel
mee kan doen. En hier is in mijn optiek ook de rol gelegen voor de
telkundige benaderingen. In de tweede plaats moeten we de in te zet-
ten middelen aanpassen aan de aard van het probleem. Ik zal beide
aspecten bespreken, het eerste heel kort, het tweede veel uitgebrei-
der en met enkele voorbeelden. 

Voor de bespreking van de eerste richtlijn ga ik uit van een pro-
bleemstelling die uit de aard der zaak een zeer rijke en gedetailleerde
beschrijving van bijna alle taalkundige aspecten van een uiting ver-
eist. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan automatische vertaling van hoge
kwaliteit. Voor dergelijke toepassingen zal naar mijn mening alleen
een aanpak die maximaal gebruik maakt van gegevens ontleend aan
daadwerkelijk taalgebruik, bij voorkeur uit een beperkt domein, suc-
cesvol kunnen zijn. De gegevens ontleend aan daadwerkelijk taalge-
bruik zullen het mogelijk maken hetgeen wat mogelijk is in taal op
zinvolle manier in te perken tot hetgeen wat nodig is, zowel op het
gebied van de “woorden” als op het gebied van de “regels”. Dat zal
het probleem van de vereiste grote woordenboeken, en de grote
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variatie aan constructies doen verminderen. 
Het zal ook het probleem van de dubbelzinnigheid verminderen, en
criteria aan kunnen leveren om keuzes in gevallen van tijdelijke of
echte dubbelzinnigheid op betrouwbare manier eerder te maken dan
in systemen die zuiver beschrijven wat mogelijk is. Doordat dubbel-
zinnigheden sneller opgelost kunnen worden zal het probleem van de
computationele complexiteit ook afnemen. Deze nadruk op gebruik-
making van gegevens uit het daadwerkelijk taalgebruik houdt niet in
dat we beschrijvingen van wat mogelijk is helemaal moeten wegdoen
(zoals in de telkundige benaderingen vaak geschiedt), maar eerder dat
dergelijke systemen ingeperkt moeten worden door systemen die
zich laten sturen door gegevens uit het daadwerkelijk taalgebruik. Of
dit voldoende zal zijn zal onderzoek uit moeten wijzen. Ik realiseer
me dat de nestor van de Nederlandse computationele taalkunde, voor
veel van zijn tegenstanders beter gekenschetst als het `veelkoppige
monster’, hier een stellig Nee als antwoord op zou geven, zoals hij
zeer recentelijk nog betoogd heeft toen hem opnieuw de gelegenheid
werd geboden om zijn rancunes ten aanzien van mensen die zich met
automatisch vertalen bezighouden of -hielden bot te vieren voor de
verzamelde Nederlandse taal- en spraaktechnologen.11 En hij heeft
zonder twijfel gelijk met de strikte interpretatie van zijn stelling, maar
ik wil desondanks graag onderzoeken of het toch mogelijk is bruik-
bare systemen te ontwikkelen, omdat er mijn inziens genuanceerdere
opvattingen over deze kwestie mogelijk zijn.12 

Gelukkig vereist niet iedere nuttige toepassing van de taal- en spraak-
technologie zeer rijke en zeer gedetailleerde beschrijvingen van alle
aspecten van een uiting, of zelfs hoge kwaliteit output. De automati-
sche vertalingen van documenten op het World Wide Web die men
nu al bij vele zoekmachines kan krijgen, vervullen een nuttige func-
tie hoewel de kwaliteit van de vertaling over het algemeen allerbe-
labberdst is. Automatische vertaling vervult ook, meer op de achter-
grond en daarom minder zichtbaar voor de gebruiker, een nuttige
functie bij zoekopdrachten op het World Wide Web over talen heen.
En zijn er nog vele voorbeelden waarvan ik er later een aantal zal
noemen. Maar eerst wil ik dit punt nader toelichten door twee voor-
beelden in meer detail te behandelen. Geheel in lijn met Pinkers aan-
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pak zijn het beide voorbeelden van nietige (maar niet triviale) pro-
blemen die waarschijnlijk met een minimum aan grammaticale
machinerie aan te pakken zijn. Het eerste probleem is een probleem
uit de taaltechnologie, het tweede probleem een probleem uit de
spraaktechnologie.

De vervoeging van werkwoorden
Het zal u niet verbazen dat het eerste voorbeeld de vervoeging van
werkwoorden betreft, dit keer in het Nederlands, en met name gaat
het over het correcte gebruik van de werkwoordsvormen in een zin.
Kunnen we een systeem maken dat teksten hierop controleert, wijst
op fouten en suggesties ter verbetering doet? Vaststellen of werk-
woordsvormen, bijv. persoonsvormen, correct gebruikt zijn in een
bepaalde uiting vereist dat het onderwerp van de zin correct geï-
dentificeerd wordt, hetgeen --- zoals we boven gezien hebben bij het
voorbeeld van Bill Dolan --- door de grote mate van dubbelzinnig-
heid die natuurlijke-taaluitingen in zich hebben geen eenvoudige
zaak is voor automatische-ontleedsystemen. Maar als we het pro-
bleem voor het Nederlands nader bekijken, dan lijkt het dat niet
zozeer congruentie tussen onderwerp en persoonsvorm in zijn geheel
een probleem is voor mensen die een correcte Nederlandse tekst pro-
beren te schrijven, maar slechts een beperkt aantal gevallen daarvan.
Een van die gevallen waar ik me hier op wil concentreren is wat ik
het dt-probleem zou willen noemen. Hieronder versta ik het feit dat
veel moedertaalsprekers van het Nederlands moeite hebben werk-
woordsvormen die op t, d of dt eindigen correct te schrijven, zoals
ik weet aangezien ik regelmatig het genoegen heb mogen smaken
scripties van niet-taalkunde studenten te lezen. 

Hoe een werkwoordsvorm geschreven moet worden, wordt bepaald
door (1) welke vorm bedoeld is (als deelwoord, gebiedende wijs, per-
soonsvorm?), en, indien het een persoonsvorm betreft, (2) de regel
van overeenkomst in getal en persoon tussen onderwerp en per-
soonsvorm (congruentieregel). Deze regel geeft blijkbaar aanleiding
tot veel verwarring wanneer het erop aankomt de vormen op de
juiste manier te schrijven. Hoewel we nu het probleem beperkt heb-
ben, zal een oplossing voor dit beperkte probleem nog steeds nuttige
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taaltechnologie op kunnen leveren omdat de meeste fouten met
betrekking tot congruentie juist hier gemaakt worden.

We laten nu, om de bespreking wat te vergemakkelijken, voorlopig
deelwoorden en gebiedende-wijsvormen buiten beschouwing.

De beperking tot het dt-probleem stelt minder hoge eisen aan het
taaltechnologisch systeem. In de eerste plaats hoeft er alleen iets spe-
ciaals gedaan te worden voor werkwoorden waarvan de stam eindigt
op orthografische d en voor bepaalde deelwoorden. 
In de tweede plaats zijn schrijffouten in verband met het dt-probleem
uitsluitend verwarringen tussen enkelvoudsvormen en niet bestaande
vormen. Geen enkele meervoudsvorm van een werkwoord eindigt
op d of t, zodat we congruentie van meervoudsvormen buiten
beschouwing kunnen laten.
Een derde reden waarom het dt-probleem minder hoge eisen stelt is
gelegen in het feit dat identificatie van het onderwerp voor het dt-
probleem alleen nodig is in de 1e en 2e persoon (en alleen in het
enkelvoud), maar niet voor de 3e persoon, en het zijn juist 3e-per-
soonsonderwerpen die onderwerpsidentificatie zo moeilijk maken. In
de 1e persoon is het onderwerp beperkt tot de voornaamwoorden ik
en ‘k, mogelijk met kleine bepalingen (zelfs ik, ook ik, etc.) De
woorden ik en ‘k zijn niet dubbelzinnig (uitsluitend te gebruiken als
persoonlijke voornaamwoorden in onderwerpsfunctie), en zijn
daarom makkelijk te identificeren. In de tweede persoon zijn onder-
werpen beperkt tot jij, je en u (en varianten met bepalingen). Het
voornaamwoord jij is wederom niet dubbelzinnig. Het voornaam-
woord u is dubbelzinnig tussen onderwerps- en lijdend-voorwerps-
vorm, maar voor werkwoorden waarvan de stam op d of t eindigt is
er nooit een verschil tussen 2e persoon en 3e persoon enkelvoud. Met
andere woorden: dit geval kan op dezelfde manier behandeld worden
als gevallen in de 3e persoon. Het voornaamwoord je is dubbelzinnig
tussen onderwerpsvorm en lijdend-voorwerpsvorm van het persoon-
lijk voornaamwoord13 enerzijds, en bezittelijk voornaamwoord
anderzijds. Hier zal het systeem deze drie mogelijke gebruiken van je
correct moeten onderscheiden.
Ook hier kan het probleem verder verkleind worden: de vorm die
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gebruikt moet worden als je het onderwerp is, is gelijk aan de vorm
van de derde persoon (voor homofone werkwoordsvormen), tenzij
je onmiddellijk volgt op de persoonsvorm. Met andere woorden, het
probleem wordt gereduceerd tot gevallen waarin je onmiddellijk
volgt op de persoonsvorm. In alle andere gevallen moet de 2e-per-
soonsvorm met t gebruikt worden, of de 3e-persoonsvorm, en deze
zijn identiek voor de werkwoordsvormen waar we ons toe beperken.

Er dient dus een onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen je als
persoonlijk voornaamwoord en je als bezittelijk voornaamwoord.
Alleen gevallen waar je de persoonsvorm volgt hoeven bekeken te
worden. De voorbeelden in (8) illustreren het probleem:

(8) a. Houdt je vriendin van je?
b. Houd je van je vriendin?
c. Houd je moeder vast?
d. Houdt je moeder je vast?

Het is niet eenvoudig het onderscheid juist te maken indien geen
gebruik gemaakt kan worden van de spelling van de persoonsvorm
(die proberen we immers juist te controleren op correctheid), en
zonder een redelijk volledige syntactische analyse van de zin te
maken. Onderzoek moet uitwijzen wat hier mogelijk en haalbaar is,
maar zelfs als een volledige oplossing van deze gevallen niet mogelijk
is zou een iets zwakkere variant, waarin de gebruiker erop gewezen
wordt voor dergelijke zinnen dat er mogelijk een fout zit, en wat de
correcte alternatieven zijn, toch nog van zeer veel praktisch nut kun-
nen zijn.

In bepaalde gevallen is het uitsluitend de werkwoordsvorm die des-
ambiguerend werkt:

(9) a. Rijdt je vader naar huis?
b. Rijd je vader naar huis?

In zulke gevallen is de keuze van de werkwoordsvorm afhankelijk
van hetgeen bedoeld is, en is er dus geen sprake van een fout. Hier
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zou het systeem een nuttige functie kunnen vervullen door de
gebruiker erop te wijzen dat de correctheid van de persoonsvorm
afhangt van de bedoeling van de gebruiker. 

In alle andere gevallen, d.w.z. indien vastgesteld kan worden dat geen
van de hierboven besproken situaties met 1e of 2e persoon aan de orde
is (en nog steeds deelwoorden en de gebiedende wijs buiten beschou-
wing latend), hebben we te maken met gevallen van de 3e persoon en
is de vorm van de persoonsvorm uniek bepaald.

Bekijken we nu de gebiedende wijs. Deze komt voor in verschillende
varianten: zonder onderwerp (bijv. Kom binnen!) , met u als onder-
werp (bijv. Komt u binnen!), of met jij als onderwerp (bijv. Kom jij
maar eens binnen!) . Als we deze gevallen nader bestuderen blijkt er
alleen iets speciaals gedaan te moeten worden voor gevallen zonder
onderwerp.
Het systeem moet in staat zijn van zinnen zoals in (10) vast te stellen
of het een gebiedende wijs betreft of een vragende zin:

(10) a. Houd dit drie uur vast!
b. Houdt dit meisje dat drie uur vast?

Tot slot moeten we nog naar de deelwoorden kijken. Vooral werk-
woorden die niet het prefix ge- nemen geven vaak aanleiding tot
verwarring:14

(11) a. Hij bewondert hem
b. *Hij bewonderd hem
c. *Hij heeft hem altijd bewondert
d. Hij heeft hem altijd bewonderd

Voor deze klasse gevallen is er uitsluitend verwarring onder schrijvers
tussen de deelwoordsvorm en de persoonsvorm. Het is dus essentieel
dat dergelijke vormen correct geclassificeerd worden als persoons-
vorm of deelwoord, zonder gebruik te maken van de geschreven
finale medeklinker (d of t). 
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Kunnen we een dergelijk systeem maken? Onderzoek zal dat moeten
uitwijzen, maar als u de grammaticacontroleerder van Microsoft
Word gebruikt dan weet u dat dat systeem de gebruiker nu al op een
aantal van dergelijke fouten wijst. Het is zeker nog niet perfect, en
daarom worden de adviezen die gegeven worden door dit systeem
heel voorzichtig en voorwaardelijk geformuleerd, maar het geeft
hoop dat we toch nog iets meer kunnen bereiken op dit gebied.

We hebben het probleem van de werkwoordscongruentie behoorlijk
ingeperkt, terwijl een oplossing voor het probleem nog steeds een
zeer nuttige rol kan vervullen in tekstverwerkers. Ondanks de inper-
king van het probleem moet het systeem nog steeds niet triviale din-
gen doen: het moet

• van woorden correct kunnen bepalen of het werkwoor
den zijn, zonder al te veel naar de spelling van de woor
den te kijken (want die moet juist gecontroleerd worden)

• de grenzen tussen hoofd- en bijzinnen redelijk goed (maar 
niet noodzakelijkerwijs perfect) kunnen bepalen: we willen 
immers niet dat het systeem een persoonsvorm uit een bijzin
goedkeurt omdat het congrueert met het onderwerp uit de 
hoofdzin

• zinnen in de gebiedende wijs onderscheiden van vraagzinnen
• deelwoorden van persoonsvormen onderscheiden, opnieuw 

zonder naar de spelling te kijken
• van het woordje je, in bepaalde gevallen, vaststellen of het als 

persoonlijk voornaamwoord of als bezittelijk voornaamwoord
gebruikt wordt.

Maar het systeem hoeft niet meer in alle gevallen het onderwerp juist
te identificeren, en kan in een groot aantal geval volstaan met een
zeer beperkte ontleding van de zin, wat de oplossing van dit pro-
bleem een aanzienlijk stuk dichterbij brengt

Accent op voorzetsels en partikels
Het tweede probleem dat ik wil gebruiken ter illustratie is een pro-
bleem dat meer van belang is voor de spraaktechnologie. Een van de
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technologieën die spraaktechnologen maken is zogenaamde Tekst-
Naar-Spraaktechnologie, gewoonlijk afgekort met het Engelse acro-
niem TTS (Text-to-Speech). Een TTS-systeem neemt elektronische
tekst als invoer en leest die tekst volledig automatisch, zonder ingrij-
pen van mensen, voor. Dergelijke systemen worden gebruikt in aller-
lei toepassingen: veel telefoondiensten, zoals diensten waarmee u,
gegeven een telefoonnummer, de naam en het adres van de abonnee
kunt krijgen, informatiediensten over producten, treininformatiesys-
temen, systemen waarbij u uw e-mail via de telefoon kunt raadple-
gen, systemen om per telefoon te bankieren, systemen die het toela-
ten een SMS-bericht naar een vaste telefoon zonder schermpje te
sturen, waarbij het SMS-bericht geheel automatisch voorgelezen
wordt, etc. In toepassingen in de auto wordt deze technologie
gebruikt in navigatiesystemen om de bestuurder de weg te wijzen; en
de krant kan dagelijks elektronisch via het Teletekst-signaal meege-
stuurd worden naar blinden die zo de krant weliswaar nog steeds niet
kunnen lezen maar dan toch wel horen. De door zulke systemen
geproduceerde spraak moet zo natuurlijk mogelijk klinken: daardoor
wordt de inhoud begrijpelijker, vereist het minder aandacht en con-
centratie van de gebruiker om de boodschap te verstaan, en is het
aangenaam om de informatie op deze manier in zich op te nemen. 

Een belangrijke factor die bepaalt hoe goed de kwaliteit van de spraak
is, en hoe goed de informatie overkomt, is de prosodie. De prosodie
omvat een aantal verschijnselen, zoals waar en hoelang er tussen twee
delen van een uiting gepauzeerd wordt, met welke duur de verschil-
lende klanken gerealiseerd worden, op welke manier beklemtoonde
lettergrepen gerealiseerd worden, etc. In het hier te bespreken voor-
beeld concentreer ik me slechts op één aspect, namelijk de vraag
welke woorden in een uiting met nadruk (met accent) en welke zon-
der nadruk (zonder accent) uitgesproken moeten worden.
Wanneer men dit probleem onderzoekt, zal men al snel tot de con-
clusie komen dat een volledig correcte voorspelling van de plaats van
accenten uitsluitend mogelijk is voor een automatisch systeem als het
een volledige syntactische ontleding en een volledige interpretatie
van de zin tot zijn beschikking heeft, als het verder ook de vooraf-
gaande context tot zijn beschikking heeft, en liefst ook nog de
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bedoelingen van de auteur van de zin kent. Er zijn toepassingen
waarbij aan deze voorwaarden, hoewel veeleisend, voldaan kan wor-
den (zgn. toepassingen die gebruik maken van Concept-naar-Spraak
systemen15), maar voor de toepassingen die we nu voor ogen hebben
(het voorlezen door het systeem van eender welke tekst) is het vols-
trekt onrealistisch om te verwachten dat al die informatie beschikbaar
kan zijn.

De ontwikkelaars van TTS-systemen hebben zich dan ook iets lagere
doelen gesteld: de toekenning van accenten hoeft niet perfect te zijn
maar wel goed genoeg om de inhoud goed over te brengen en zo
natuurlijk en aangenaam mogelijk te klinken.

Een hele eenvoudige benadering van de oplossing van dit probleem
die men wel voorgesteld heeft, is de volgende regel:

(12) Benadruk alleen inhoudswoorden, geen functiewoorden 

Zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden,
en zelfstandige werkwoorden zijn inhoudswoorden, terwijl lidwoor-
den, voorzetsels, voornaamwoorden, voegwoorden en hulpwerk-
woorden functiewoorden zijn. Deze regel vereist nu alleen nog dat
we van ieder woord weten of het een inhoudswoord of een functie-
woord is in de uiting waarin het woord voorkomt. Er bestaan effi-
ciënte systemen die dit met zeer grote zekerheid kunnen voorspellen.
Een recent uitgevoerde test heeft uitgewezen dat deze regel voor het
Nederlands voor ongeveer 79% van de woorden in een zin een cor-
recte voorspelling maakt.16

Dat is een niet onaardig resultaat voor zo’n eenvoudige regel, maar
men moet zich realiseren dat dan gemiddeld in iedere zin 3 woorden
fout beaccentueerd zijn als we uitgaan van een gemiddelde zinslengte
van 15 woorden. Dat is dus zonder meer voor verbetering vatbaar.

Het relatieve succes van de genoemde regel is verbazingwekkend,
omdat er op theoretische gronden geen reden is een verband aan te
nemen tussen inhoudswoord / functiewoord enerzijds en wel accent
/geen accent anderzijds. De genoemde regel heeft volgens mij nog
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redelijk succes omdat enerzijds een deel van de functiewoorden zoals
me, je, de, een, etc. onder normale omstandigheden helemaal geen
accent kunnen dragen, en anderzijds veel functiewoorden (zoals hij,
zij, hem, etc.) in het meest voorkomende gebruik ervan zonder
accent moeten blijven. Maar dat geldt lang niet voor alle functie-
woorden. Dat kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van het
contrast in de volgende twee korte zinnen:

(13) a. Hij ZAG iemand
b. Hij zag IEDEREEN

Ik gebruik in deze voorbeelden en in de voorbeelden die volgen
kleine kapitalen om de woorden aan te duiden die benadrukt wor-
den (accent dragen). In zin (13a) komen drie woorden voor: twee
functiewoorden (hij, iemand), en één inhoudswoord (zag). Geheel in
overeenstemming met de bovengenoemde regel draagt alleen het
inhoudswoord zag een accent. In (13b) hebben we ook twee func-
tiewoorden (hij, iedereen) en één inhoudswoord (zag), maar hier
draagt juist het functiewoord iedereen normaalgesproken het accent.

Nu zouden we kunnen proberen de regel voor accentplaatsing te
verbeteren door het onderscheid tussen inhoudswoorden en functie-
woorden te vervangen door het onderscheid tussen woorden typisch
met accent versus typisch zonder accent. De klasse van woorden
typisch met accent omvat dan de inhoudswoorden maar ook functie-
woorden zoals iedereen, iedere, menig etc., terwijl de klasse van
woorden typisch zonder accent een deel van de functiewoorden
bevat, zoals hij, hem, de, iemand, etc. Hoewel ik denk dat dit een
stap in de goede richting is, levert het nog niet direct het volledig
correcte resultaat op. De twee zinnen zullen nu als volgt beaccentu-
eerd worden:

(14) a. Hij ZAG iemand
b. *Hij ZAG IEDEREEN

Hoewel voor de zin hij zag iemand nog steeds het juiste resultaat ver-
kregen wordt, en hoewel in de zin hij zag iedereen nu het woord
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iedereen correct van accent wordt voorzien, krijgt het werkwoord
zag in deze zin nog steeds onterecht een accent toegewezen.

Dit heeft te maken met een andere tekortkoming van de regel die
accenten koppelt aan inhoudswoorden versus functiewoorden.
Zelfstandige werkwoorden zijn inhoudswoorden, maar in het
Nederlands blijven ze in de meeste gevallen zonder accent: een regel
die stelt dat werkwoorden alleen een accent krijgen als er geen andere
woorden in de zin zijn om accent te dragen zal, vermoed ik, dichter
bij de werkelijkheid liggen dan een regel die zomaar ieder werk-
woord een accent toekent omdat het een inhoudswoord is.17

Als we deze regel zouden willen implementeren, hebben we al een
iets fijner onderscheid nodig: we moeten in de klasse van woorden
typisch met accent zelfstandige werkwoorden onderscheiden van alle
andere woorden. Ook dit is een taak die gegeven de huidige stand
van de technologie met redelijk grote betrouwbaarheid kan worden
geïmplementeerd.

Ik wil nu nog iets meer in detail ingaan op een ander verschijnsel
waar de regel die gebruik maakt van het onderscheid inhoudswoord
/ functiewoord niets over te zeggen heeft. Het gaat hierbij om func-
tiewoorden zoals op, in, uit, aan, etc. Deze woordjes kunnen op twee
manieren gebruikt worden. Ten eerste kunnen ze optreden als een
voorzetsel, zoals in voorbeelden als op de tafel, in de garage, uit
Frankrijk, aan de muur, etc. Daarnaast kunnen ze ook optreden als
scheidbaar deel van een werkwoord (kortweg: partikel), zoals in
opbellen, inwerken, uitgaan, aankomen, etc. De term scheidbaar deel
zegt het eigenlijk al: deze partikels kunnen gescheiden van het werk-
woord waar ze bijhoren optreden in een zin, zoals in (15), waarin
werkwoord en bijbehorend partikel vetgedrukt zijn:

(15) a. Ik bbeellddee hem oopp
b. Hij heeft altijd al met haar uuiitt willen ggaaaann

Dezelfde woorden kunnen ook gescheiden optreden van de woord-
groep die erbij hoort wanneer ze als voorzetsel gebruikt worden. Dat
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kunnen we zien in voorbeelden zoals (16), waar het voorzetsel en het
erbij behorend woord vetgedrukt staan:

(16) a. Hij heeft hhiieerr nooit veel iinn gezien
b. Zij heeft zich ddaaaarr nooit aaaann gehouden

Het opmerkelijke is nu dat deze woorden, wanneer ze gebruikt wor-
den als een partikel, een accent krijgen, terwijl ze, wanneer ze als
voorzetsel gebruikt worden, meestal geen accent krijgen. Dat is
weergegeven in (17) en (18), waar dezelfde voorbeelden herhaald
zijn, met een aanduiding van welke woorden accent dragen:

(17) a. Ik belde hem OP

b. Hij heeft ALTIJD al met haar UIT willen gaan

(18) a. Hij heeft hier NOOIT veel in GEZIEN

b. Zij heeft zich daar NOOIT aan GEHOUDEN

Een voorzetsel en een partikel kunnen ook samen in een zin optre-
den, en dan krijgt het partikel accent, maar het voorzetsel niet:

(19) Ik DENK dat hij er ALTIJD ERG tteeggeenn OOPP heeft gezien

De regel die het al dan niet toekennen van een accent laat afhangen
van het onderscheid tussen inhoudswoorden en functiewoorden kan
dit onderscheid niet aan, aangezien het hier in beide gevallen om
functiewoorden gaat, zelfs om precies dezelfde woorden. Ook de
boven voorgestelde verbetering hierop is niet voldoende, want blijk-
baar kan men deze woorden niet classificeren als typisch met accent
of typisch zonder accent. Om deze verschillen in accentplaatsing te
kunnen beregelen moet automatisch bepaald kunnen worden of deze
woorden als voorzetsel of als partikel gebruikt zijn. Er bestaan syste-
men voor het Nederlands die automatisch een woordklasse kunnen
toekennen aan woorden, maar de meeste bestaande systemen maken
het onderscheid dat we hier nodig hebben niet. Ook in de handma-
tig gecontroleerde woordklassetoekenning van het Corpus
Gesproken Nederlands wordt dit onderscheid niet gemaakt,18 hoewel
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de (handmatig gecreëerde) zogenaamde lexicale koppeling het
onderscheid waarschijnlijk wel zal maken, althans voor een deel van
het corpus.

Om het onderscheid correct automatisch te maken, is het nodig te
bepalen of er een werkwoord in de buurt is van het onderhavige
woord. We moeten hier dus van woorden in een zin kunnen vast-
stellen wat hun woordklasse is, met name of het een werkwoord is.
Dergelijke systemen bestaan, en ze zijn redelijk betrouwbaar. Dan
moeten we preciezer vaststellen wat “in de buurt” betekent. Als het
systeem een kandidaat-werkwoord geïdentificeerd heeft, moet het
controleren of dit werkwoord gecombineerd kan worden met het
woord dat we aan het onderzoeken zijn. En als dat kan, of het woord
dan als partikel, of als voorzetsel gezien moet worden. Indien het een
voorzetsel betreft, moeten we ook nog op zoek naar het woord dat
bij dit voorzetsel hoort. Dat is in het Nederlands in deze gevallen
slechts een beperkte klasse, namelijk de zogenaamde R-woorden
(zoals er, daar, hier, etc.). Die zijn in de meeste gevallen redelijke
eenvoudig identificeerbaar, hoewel we er wel voor moeten zorgen
dat we deze woorden alleen in dezelfde hoofd- of bijzin aantreffen.
Hiervoor is het nodig dat het systeem in ieder geval grofweg de gren-
zen tussen hoofd- en bijzinnen aan kan duiden. 
Opnieuw ziet het ernaar uit dat een redelijke verbetering van een sys-
teem dat accent automatisch toekent, te verkrijgen is met redelijk
beperkte middelen. Geen enkel systeem zal de verschijnselen die we
besproken hebben ooit met 100% perfectie kunnen behandelen, al is
het maar omdat er zinnen zijn die in dit opzicht dubbelzinnig zijn, 
zoals (20):

(20) a. Hij heeft er ALTIJD GRAAG MEE willen werken 
(partikellezing)

b. Hij heeft er ALTIJD GRAAG mee willen WERKEN

(voorzetsellezing)

Maar we kunnen desondanks een goede benadering van de oplossing
verkrijgen zonder een volledige ontleding van de zin of een volledige
betekenisrepresentatie ervan tot onze beschikking te hebben.
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De werkelijkheid is nog wel iets ingewikkelder dan zoals ik die tot
nu toe voorgesteld heb. Want er is een grote klasse gevallen waarin
deze woorden als voorzetsel gebruikt worden en waarin ze wel dege-
lijk accent krijgen. Ik denk hierbij aan voorbeelden als:

(21) a. De VUILNISBAK heeft er ALTIJD ACHTER gestaan
b. Hij heeft zijn DOCHTER er GISTEREN OP gezet

Het verschil met de eerdere voorbeelden is dat het hier voorbeelden
betreft waarbij het voorzetsel gebruikt wordt als (verplichte) bepaling
van plaats of richting, terwijl het in de voorbeelden hierboven ging
om voorzetselvoorwerpen en om andere bepalingen dan van plaats
en richting. Dit compliceert het probleem natuurlijk verder, want het
gaat hier opnieuw in hoge mate om dezelfde woorden. Het vereist
dat van deze woorden niet alleen vastgesteld moet worden of het
voorzetsels of partikels betreft, maar indien het voorzetsels zijn, ook
nog eens of het voorzetsels van een verplichte bepaling van plaats of
richting bij een werkwoord zijn. Of dat mogelijk is valt nog te
onderzoeken, maar opnieuw schat ik de kansen redelijk hoog in. Er
zijn hiervoor nauwelijks extra regels nodig, vooral uitgebreidere
woordenboeken, die goed aangeven welke werkwoorden een ver-
plichte bepaling van plaats of richting nemen. 
De zaak lijkt nog verder gecompliceerd te worden door gevallen
zoals in (22):

(22) a. Hij heeft er ALTIJD ACHTER gestaan
b. Dat heeft er NOOIT IN gezeten

Deze zinnen zijn dubbelzinnig. Enerzijds hebben ze een letterlijke
betekenis die gaat over de plaats waar bepaalde personen of objecten
zich bevinden of bevonden hebben. Daarnaast hebben ze een figuur-
lijke betekenis, in het eerste geval in de betekenis steunen, in het
tweede geval in de betekenis van waarschijnlijk zijn. Hier kunnen we
echter gebruik maken van de dubbelzinnigheid (één vorm met meer-
dere betekenissen): hoewel de uitdrukkingen in de figuurlijke bete-
kenis niets met een plaatsbepaling van doen hebben, hebben de con-
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structies wel de vorm van een uitdrukking met een plaatsbepaling, en
het accent ligt precies zoals dat zou liggen in een uitdrukking met
plaatsbepaling, namelijk op het voorzetsel. Daarom hoeven we voor
dergelijke constructies niets speciaals te doen.

Herbruikbaarheid
We hebben twee kleine verschijnselen uit de taal- en spraaktechno-
logie in enig detail bekeken, en het ziet ernaar uit dat we een oplos-
sing voor deze problemen met beperkte middelen redelijk kunnen
benaderen. Onderzoek zal natuurlijk uit moeten wijzen hoe succes-
vol we op deze gebieden daadwerkelijk kunnen zijn. De benadering
van de oplossing van beide problemen stelt bepaalde eisen aan de
“woorden” en de “regels”. Gedeeltelijk hebben de systemen
dezelfde, of zeer gelijkaardige regels nodig, zoals we gezien hebben
voor bijvoorbeeld regels voor woordklassetoekenning, en regels om
hoofd- en bijzinsgrenzen te bepalen. Het is natuurlijk essentieel niet
voor ieder van deze problemen een geheel ander, ongerelateerd, en
incompatibel systeem te ontwerpen. De verschillende systemen die
ieder een bepaald probleem oplossen zouden zoveel mogelijk “woor-
den” en “regels” moeten delen, zodat ieder van de “woorden” en de
“regels” zoveel mogelijk opnieuw gebruikt wordt. Dit wordt nog
wenselijker naarmate het aantal problemen dat met dezelfde woorden
of regels opgelost kan worden, toeneemt. En er zijn veel problemen
waarvoor met beperkte middelen een oplossing goed te benaderen is
en die van direct nut zijn in een groot aantal toepassingen. Ik denk
hierbij aan voorbeelden zoals automatische woordklassetoewijzing,
“oppervlakkig ontleden”, constructieherkenning, herkennen van
“benoemde entiteiten” zoals namen van personen, bedrijven en
instellingen, adressen, telefoon- en faxnummers, datums, e-mail-
adressen, URL’s, etc. Ik denk aan systemen die op spelling, gramma-
tica of stijl controleren en suggesties ter verbetering doen, systemen
die terminologie extraheren uit bedrijfsdocumenten en controleren
op consistentie, etc. Door de woorden en de regels te hergebruiken
besparen we inspanning en tijd en vergroten we de feitelijke basis van
de woorden en regels en hun robuustheid doordat hun adequaatheid
in veel meer omstandigheden getoetst wordt.
In het ideale geval zijn de woorden en de regels ook compatibel met
een beschrijving van wat er mogelijk is in taal door middel van een
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regelsysteem dat wellicht op zich in praktische omstandigheden niet
direct te gebruiken is, maar dat onder gecontroleerde laboratorium-
condities gebruikt kan worden voor onderzoek, en waarvan door het
opleggen van specifieke restricties afgeleid uit het feitelijk taalgebruik
of uit theoretische overwegingen (zoals bijvoorbeeld een reguliere
benadering van het regelsysteem) wellicht automatisch wel in de
praktijk bruikbare systemen zijn te construeren. Als we dat kunnen
bereiken, dan zouden we pas echt kunnen spreken van herbruikbare
woorden en regels. 

Dames en Heren,
Ik ben velen van u dank verschuldigd. Ik wil enkelen met name noe-
men.
In de eerste plaats wil ik de Rector Magnificus, als vertegenwoordi-
ger van de universiteit Utrecht, en de leiding van het UiL-OTS,
bedanken mij de functie van hoogleraar in de taal- en spraaktechno-
logie aangeboden te hebben.
Ten tweede wil ik de directie van ScanSoft bedanken, voor het feit
dat ze mij toegestaan hebben de functie van hoogleraar aan de uni-
versiteit van Utrecht te vervullen naast mijn aanstelling bij ScanSoft.
Dan wil ik ook de collega’s van het Uil-OTS, en met name Martin
Everaert, noemen voor de opvang en begeleiding die mij geboden is
en wordt bij het vervullen van mijn taken in Utrecht.
Mijn collega’s bij ScanSoft wil ik bedanken voor het feit dat ze, om
het maar eens op zijn Vlaams te zeggen, `hun plan trekken’ ondanks
mijn veelvuldige afwezigheid.
Dan wil ik ook Jan Landsbergen bedanken. Ik zou deze positie niet
kunnen vervullen zonder al de kennis en ervaring die ik van of via
hem heb opgedaan.
Mijn familie, en met name mijn moeder, ben ik dank verschuldigd
voor het feit dat zij mij  altijd gestimuleerd hebben en altijd de gele-
genheid geboden verder te studeren.
Last but not least wil ik Margriet bedanken voor haar steun en liefde
ondanks het feit dat zij zich realiseert dat ik nu nog meer tijd aan
werk zal besteden.
Ik dank u allen voor u aandacht en sluit af met een zin die ik als voor-
beeld in de voorafgaande tekst had kunnen gebruiken: het zit EROP.
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Noten

1 Steven Pinker, Words and Rules, Perseus Publishing, 1999

2 Associatief-connectionistische benaderingen.

3 Caenorhabditis elegans. Zie http://almaz.com/nobel/nobel.html. John Sulston, 

Bob Horvitz en Sydney Brenner kregen voor dit onderzoek in 2002 de Nobelprijs

voor Fysiologie en Geneeskunde toegekend.

4 Bill Dolan, 2002, Language Technology in Consumer Software, LangTech 2002,

Berlin, http://www.langtech2002.com, slide 11-13.

5 Er zijn allerlei technieken om hierbij zoveel mogelijk onnodige dubbele bereke

ningen te voorkomen en zo meer efficiëntie te bereiken, maar dat reduceert het

aantal dubbelzinnigheden niet.

6 Projecten zoals CELEX en Lexic in Nederland, Genelex, Multilex, EAGLES, 

ISLE, SIMPLE en Parole in Europa en vele andere projecten elders.

7 Zie R.H. Baayen (1991), ‘De CELEX Lexicale Databank’. In: Forum der Letteren

32, 221-231.

8 Zie http://lands.let.kun.nl/cgn/. 

9 Zie http://www.ub.es/gilcub/SIMPLE/simple.html. 

10 Zie http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/. 

11 Hugo Brandt Corstius, De desillusie van mijn leven, CLIN-dag, Groningen, 29 

november 2002.

12 Zoals die van Jan Landsbergen, zoals uiteengezet in zijn oratie `Kunnen machines

vertalen?’, Utrecht, 1989.

13 Je is ook lijdend-voorwerpsvorm van het wederkerig voornaamwoord, maar er is

geen noodzaak om dit te onderscheiden van het persoonlijk voornaamwoord voor

dit probleem.

14 Zoals gebruikelijk in de taalkunde duidt een asterisk voor een zin aan dat de zin 

niet correct is.

15 Zie bijv. Kees van Deemter en Jan Odijk. `Context modeling and the generation

of spoken discourse’. Speech Communication 21(1/2), pp. 101-121, 1997.

16 E.Marsi et al. (2002), `Combining Information Sources for Memory-Based Pitch

Accent Placement’, International Conference on Spoken Language Processing, 

Denver Co, 1273-1276; zie http://nextens.kub.nl/publications.html

17 Een nog nauwkeuriger benadering van de werkelijkheid wordt verkregen door de

“andere woorden” te beperken tot de “andere woorden die bevat zijn in een 

complement van het werkwoord”.

18 Zie de definitie van de woordklasses die gebruikt worden in het CGN: Van 

Eynde, F., (2000) `Part of Speech Tagging en Lemmatisering’. Interne publicatie

CGN-project, te downloaden van http://lands.let.kun.nl/cgn/epubl_00.htm.
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