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WWat is CLARIAH
CLARIAH is een infrastructuurprogramma 
voor de Geesteswetenschappen. Het doel is 
om onderzoekers op een gebruikersvriende-
lijke wijze toegang te geven tot data (resour-
ces) en tools (software). Hiermee kunnen zij 
hun werk beter en sneller doen, maar het 
kan ook tot nieuwe onderzoeksvragen leiden 
doordat men patronen ziet die eerder zo niet 
gevonden konden worden.

CLARIAH zorgt ervoor dat allerlei dataverza-
melingen en tools, die in de afgelopen decen-
nia ontwikkeld zijn, beter en makkelijk ont-
sloten worden voor geesteswetenschappers 
en dat tools en data interoperabel worden. 
Daarmee kan het geesteswetenschappelijk 
onderzoek versneld worden, gebaseerd wor-
den op grotere en rijkere datasets en kunnen 
wetenschappelijke vragen aangepakt worden 
waarvoor dat tot voor kort niet mogelijk was.
CLARIAH creëert zo het Nederlandse deel van 
de Europese onderzoeksinfrastructuren voor 
geesteswetenschappelijk onderzoek in CLA-
RIN en DARIAH. CLARIAH werd voorafgegaan 
door het CLARIN-NL project (2009-2015) en 
omvat zelf tot nu toe 3 projecten: CLARIAH-
SEED (2014-2015), CLARIAH-CORE (2015-
2018) en CLARIAH-PLUS (een aanvraag voor 
een project dat, indien gehonoreerd, zal 
lopen van 2019-2024)

AI en CLARIAH
Allerlei vormen van kunstmatige intelligen-
tie worden gebruikt in CLARIAH, en nog veel 
meer vormen van kunstmatige intelligentie 
zouden we willen gebruiken in CLARIAH-PLUS.

Het zou te ver voeren om alle vormen van 
kunstmatige intelligentie die binnen CLARIAH 
worden ontwikkeld en/of toegepast hier te 

beschrijven. Maar grosso modo kan men stel-
len dat binnen de taal- en spraaktechnologie 
steeds vaker gewerkt wordt met een tak 
van op AI gebaseerde software die leert van 
gegeven voorbeelden die door onderzoekers 
gelabeld zijn. 

Een illustratief voorbeeld (zij het niet direct 
uit CLARIAH) is het herkennen van plaatjes 
in de kranten van de Koninklijke Bibliotheek. 
Thomas Smits van de Radboud Universiteit 
doet onderzoek naar de vorming van nati-
onale en transnationale identiteit middels 
beeldmateriaal in zeven Europese geïllu-
streerde kranten tussen 1842 en 1870. Het 
gaat hier om zoveel beeldmateriaal dat het 
doorzoeken ervan nauwelijks meer met de 
hand te doen is. Hij ontwikkelde daarom sa-
men met computerwetenschappers software 
waarmee plaatjes in oude kranten herkend 
en gelabeld konden worden. Maar als dat 
kan, kun je ook onderzoeken of bijvoorbeeld 
plaatjes met mannen te paard vaker in het 
ene dan in het andere land werden gebruikt, 
en of dit soort plaatjes vooral in het voorjaar 
werden gebruikt en zo ja waarom? Door de 
grote hoeveelheden data die nu beschikbaar 
zijn, kunnen dit soort onverwachte patronen 
gevonden en bestudeerd worden.

Taaltechnologie
Allerlei vormen van taal- en spraaktechnolo-
gie vallen tegenwoordig onder kunstmatige 
intelligentie. Bekende toepassingen zijn:
•  Toekennen van woordsoorten aan woor-

den in een tekst (‘part-of-speech taggers’, 
bijvoorbeeld Frog)

•  Automatische syntactische ontleding van 
taaluitingen (‘parsers’, bijvoorbeeld Alpino)

•  Automatische herkenning van namen van 
verschillende categorieën zoals perso-
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nen, locaties of organisaties in een tekst 
(‘named entity recognisers’, bijvoorbeeld 
zoals in NameScape). 

Deze technologieën worden gebruikt voor veel 
verschillende doeleinden. Eén voorbeeld is 
het verrijken van grote tekstcorpora (Corpus 
Gesproken Nederlands, LASSY, SoNaR) en 
deze beschikbaar maken in zoekapplicaties 
(zoals GrETEL, OpenSoNaR, NameScape). 
Taalkundigen en literatuurwetenschappers 
kunnen die gebruiken om hun onderzoek te 
versnellen en te baseren op een grotere set 
van data. Verschillende zoekapplicaties stellen 
een onderzoeker in staat om zijn/haar eigen 
tekstcorpus op te laden, automatisch te laten 
verrijken en doorzoekbaar te maken voor 
deze verrijkingen. Concrete voorbeelden zijn 
AutoSearch (voor het doorzoeken van een au-
tomatisch met woordsoortinformatie verrijkt 
tekstcorpus) en PaQu (voor het doorzoeken 
van een automatisch met syntactische struc-
turen verrijkt tekstcorpus).

Dergelijke technologieën worden ook ge-
bruikt om databanken (gestructureerde 
data), die gebruikt worden in de sociaal-
economische geschiedenis, te verrijken en 
aan te vullen met informatie die verborgen 
zit in ongestructureerde data zoals lopende 
natuurlijke-taalteksten. Zo is er bijvoor-
beeld met behulp van deze technologieën 
informatie over beroepen van personen uit 
lopende teksten geëxtraheerd. Er is ook een 
plan voor een project binnen CLARIAH om 
allerlei informatie over films uit filmladders 
en filmreviews te extraheren voor gebruik in 
mediastudies.

Workflow
Al deze technologieën samen zijn gecombi-
neerd in een workflow om gebeurtenissen 
(events) en hun eigenschappen automa-
tisch te extraheren uit lopende tekst, in 
het bijzonder uit verschillende teksten die 
over hetzelfde onderwerp gaan. Die events 
worden dan gerepresenteerd met technie-
ken van het semantisch web, zoals Linked 
(Open) Data. Objecten worden verbonden 
met Linked-Data-representaties van externe 
kennisbronnen, zoals DBPedia (een Linked 
Data representatie van Wikipedia), en met 
kennisbronnen die in CLARIAH zelf aange-
maakt en beheerd worden, zoals databases 
voor personen, locaties en objecten via 
ANANSI.

Spraaktechnologie
Spraakherkenningssoftware wordt gebruikt 
om audio- en videomateriaal te voorzien 
van transcripties, op basis waarvan indexen 
gemaakt kunnen worden om het doorzoeken 

van audio- en videomateriaal vele malen ef-
ficiënter te maken. Dat is van groot belang 
voor onderzoekers op het gebied van medias-
tudies, onderzoekers op het gebied van ‘Oral 
History’ en voor taalkundigen die werken met 
audio of audiovisueel materiaal (bijvoorbeeld 
voor taaldocumentatie, kindertaalverwerving, 
fonologie en fonetiek). Zoals Louis ten Bosch 
in het artikel elders in deze DIXIT (p. 4) heeft 
toegelicht, spelen Deep Neural Networks uit 
de AI tegenwoordig een essentiële rol in au-
tomatische spraakherkenning.
We zouden graag ook andere vormen van 
spraaktechnologie gebruiken in de CLARIAH-
infrastructuur. In een eerdere fase zijn er al 
experimenten gedaan met het onderscheiden 
van verschillende sprekers in een audiovisu-
eel bestand (`speaker diarisation’), en met 
het onderscheiden van spraak van andere 
akoestische gebeurtenissen dan spraak (zo-
als lachen, kuchen of muziek). Dit is bedoeld 
om het annoteren van dergelijke databestan-
den te versnellen, maar we hebben hiervoor 
robuustere implementaties nodig.

Videotechnologie
Op het gebied van video is het van groot 
belang dat annotatie zoveel mogelijk onder-
steund wordt door automatische processen. 
Concrete voorbeelden op de wensenlijst (en 
in de plannen voor CLARIAH-PLUS) zijn het 
automatisch herkennen van scène-overgan-
gen, het automatisch herkennen van gezich-
ten, van objecten en zelfs van gebeurtenis-
sen en emoties in bewegend beeld. Voor een 
deel bestaan hier al oplossingen voor, die 
echter geïntegreerd moeten worden in de in-
frastructuur die CLARIAH aan het opbouwen 
is (voor deze functionaliteit in de CLARIAH 
Media Suite). Voor een deel ligt deze func-
tionaliteit aan de rand van wat er tech-
nisch mogelijk is en zal er nog cutting-edge 
onderzoek gedaan moeten worden om deze 
technologieën zo goed te laten worden dat 
ze een algemeen bruikbaar onderdeel kun-
nen worden van de CLARIN-infrastructuur.

Links:
1.  CLARIAH: https://www.clariah.nl
2.  CLARIAH Media Suite: http://medias-

uite.clariah.nl/ 
3. Anansi: https://anansi.clariah.nl/ 
4.   CLARIN: https://www.clarin.eu/ 
5.  DARIAH: https://www.clarin.eu/ 
6.  Informatie over en links naar de andere 

genoemde tools: http://portal.clarin.nl/
clarin-resource-list-fs

De Oral History Transcription Chain zoals die door de CLARIN-EU en CLARIAH-NL begin 2018 zal worden opgele-

verd. Onderzoekers kunnen hun audio-bestanden uploaden en krijgen de herkenningsresultaten terug.


