
Praten met je robot 
in zijn eigen taal

Author identification 
using text mining

JAARGANG 8 NR. 2 - oktober 2013 - TAAL HÉT AI-BLAD VOOR STUDENTEN EN ANDERE GEÏNTERESSEERDEN



Inhoud
Taal:  

Informatie in zijn 
eenvoud en vorm

26

24

18

04  News 
Redactie

06  Roila: praten met je robot 
in zijn eigen taal 
Roland Meertens

 08 Author Identification 
  Marcia Fissette

10  Cognitieve Architecturen 
Niels Taatgen 

12  Meertaligheid 
Esther Smits

14  Chatbots als taalinterface 
Jeroen Brouwers

 16  The year we make contact 
Johan Kwisthout

18  Swarm intelligence 
Lucy van Oostveen

 20  Coreference resolution 
Rik van Noord

 24  Nonverbal communication 
Jelte van Waterschoot

 26  Column: Taalbabbel
  Kim Feenstra Kuiper

 27  Puzzel 
Redactie

4
16

20

colofon



Zoals jullie inmiddels al op de voorkant hebben kunnen zien, is het thema van 
deze editie van De Connectie “Taal”. Taal is slechts een heel klein gedeelte van 
het domein kunstmatige intelligentie. Toch bleek tijdens het brainstormen met de 
redactie dat ook dit thema gigantisch groot is.

Om te beginnen hebben we in dit nummer een artikel over de herkenning van 
auteurs. Dit artikel gaat over het herkennen van de auteur door de kijken naar het 
taalgebruik en de hoeveelheid smileys in chatberichten.

Wellicht kan de taal- en smileys-test gebruikt worden voor het onderscheiden 
van een computer van de mens. Meer hierover lees je in het stuk over Cognitieve 
architecturen. Slimme computerprogramma’s zijn tegenwoordig al behendig 
genoeg om de mens voor korte tijd te laten geloven dat ze een echt redeneren. 
Wat dit precies zegt over de intelligentie van dit programma wordt beschreven in 
dat artikel. 

Hoe mensen omgaan met taal is beschreven in het stukje over meertaligheid. 
Hoewel talen zeer complex zijn, lukt het mensen erg goed om snel en met weinig 
moeite van de ene naar de andere taal te wisselen. 

Ten slotte is er nog een stuk over het construeren van een nieuwe taal. Deze 
taal, ROILA, is een nieuwe taal die bedoeld is om goed met robots te kunnen 
communiceren. Wanneer iedereen deze taal leert, hoeven robots niet meer zo veel 
moeite te doen qua spraakherkenning. 

Nog steeds hebben we met al deze artikelen slechts een klein 
gedeelte van het gebied taal onderzocht. Hopelijk kunnen we 
ooit weer een nieuwe editie uitbrengen die over taal gaat en 
andere aspecten belicht.
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news
Daydreaming Simulated

by Computer Model 

Researchers created the computer model 
based on the dynamics of brain cells and 
the many connections those cells make 
with their neighbors and with cells in oth-
er brain regions. They hope the mod-
el will help them understand why certain 
portions of the brain work together when 
a person daydreams or is mentally idle. 
This, in turn, may one day help doctors 
better diagnose and treat brain injuries.

"We can give our model lesions like those 
we see in stroke or brain cancer, disabling 
groups of virtual cells to see how brain 
function is affected," said senior author 
Maurizio Corbetta, MD, the Norman J. 

Stupp Professor of Neurology at Wash-
ington University School of Medicine in 
St. Louis. "We can also test ways to push 
the patterns of activity back to normal."

The new model was developed to help sci-
entists learn how the brain's anatomical 
structure contributes to the creation and 
maintenance of resting state networks. The 
researchers began with a process for simu-
lating small groups of neurons, including 
factors that decrease or increase the likeli-
hood that a group of cells will send a signal.
"In a way, we treated small regions of the 
brain like cognitive units: not as individu-
al cells but as groups of cells," said Gus-

tavo Deco, PhD, professor and head of the 
Computational Neuroscience Group in 
Barcelona. "The activity of these cognitive 
units sends out excitatory signals to the oth-
er units through anatomical connections. 
This makes the connected units more or 
less likely to synchronize their signals."

Using the model to simulate 20 min-
utes of human brain activity took a clus-
ter of powerful computers 26 hours. 
But researchers were able to simpli-
fy the mathematics to make it possible 
to run the model on a typical computer.

Sciencedaily.com (July 12, 2013) — Scientists have created a virtual model of the brain that 
daydreams like humans do
 

tweakers.net (4 oktober 2013) 

MIT-wetenschappers hebben kubusvor-
mige robots ontwikkeld die via zelfassem-
blage allerhande vormen kunnen aanne-
men. Met een legertje van de zogeheten 
M-Blocks kunnen volgens MIT grotere 
objecten worden gevormd waardoor tal 
van nieuwe toepassingsgebieden ontstaan.

Het binnenwerk van de M-Blocks is geba-
seerd op een relatief eenvoudig ontwerp 
en bevatten extern geen bewegende delen. 
Intern zijn onder andere een vliegwiel, een 
controller voor de motor, een remmecha-
nisme, een wifi-antenne, een batterij en 
aanstuurelektronica geplaatst. Het vlieg-
wiel in een M-Block kan een rotatiesnel-
heid van 20.000 rpm behalen. Door het 

vliegwiel plots af te remmen kan de micro-
bot een bepaalde kant op worden gestuurd.

Omdat aan de zijkanten van de M-Blocks 
magneten zijn geplaatst, kunnen de micro-
bots onderlinge koppelingen maken. De 
M-Blocks zijn in staat om kleine spronge-
tjes te maken als er met het vliegwiel vol-
doende momentum wordt gecreëerd. 
Hierdoor kunnen een aantal samenwer-
kende robotkubussen zelfs omhoog klim-
men.

De MIT-wetenschappers sturen momen-
teel de M-Blocks via wifi aan, maar in toe-
komstige versies moeten de microbots ook 
zijn uitgerust met software en algoritmen 
die hen in staat stellen om zelf bepaalde 
configuraties aan te nemen. Daarvoor zou 

een globale opdracht, bijvoorbeeld 'vorm 
een stoel', voldoende moeten zijn om de 
robots aan te zetten tot zelfassemblage.

MIT denkt dat zelfassemblerende robots 
in de toekomst voor allerhande toepassin-
gen inzetbaar zijn. Zo zouden dergelijke 
robots op grotere schaal bijvoorbeeld 
gebruikt kunnen worden om een gat in een 
brug op te vullen of noodreparaties in een 
gebouw uit te voeren. Ook wordt er nage-
dacht om M-Blocks van camera's en lam-
pen te voorzien. In de eerstvolgende stap 
in het onderzoek naar zelfassemblerende 
microbots wil MIT een leger van meer dan 
honderd M-Blocks gaan bouwen.

Zelfassemblerende kubusrobots
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How Disney is  
helping plants  

find their voice

news
De Connectie 

Head-mounted devices, which display 
three dimensional images according one's 
viewing direction, allowing the users to 
lose themselves in computer generated 
worlds are already commercially available. 
However, it has not yet been possible to 
walk through these virtual realities, without 
at some point running into the very real 
walls of the room. A team of researchers at 
the Vienna University of Technology has 
now built a Virtualizer, which allows for an 
almost natural walk through virtual spaces. 
The user is fixated with a belt in a support 
frame, the feet glide across a low friction 
surface. Sensors pick up these movements 
and feed the data into the computer. The 
team hopes that the Virtualizer will enter 
the market in 2014.

Various ideas have been put forward on 
the digitalization of human motion. Mark-
ers can be attached to the body, which are 
then tracked with cameras -- this is how 
motion capture for animated movies is 
achieved. For this, however, expensive 
equipment is needed, and the user is con-
fined to a relatively small space. Prototypes 
using conveyor belts have not yet yielded 
satisfactory results.
Tuncay Cakmak, a student at TU Vienna, 
had a much better idea; when the feet slide 
across a smooth low-friction surface, 

WATCH IT ONLINe: 

youtu.be/xNj2raXBeV0

almost natural walking movements are 
possible without in fact changing one's 
position. Together with some other stu-
dents and virtual reality expert Hannes 
Kaufmann (TU Vienna), he developed the 
Virtualizer.
In the Virtualizer's metal frame, the user is 
kept in place with a belt. The smooth floor 
plate contains sensors, picking up every 
step. Rotations of the body are registered 
by the belt. "Coming to terms with the low 
friction takes a little bit of practice," says 
Tuncay Cakmak, "but soon one can run 
across the smooth sensor plate quite natu-
rally."

The Virtualizer can be used with standard 
3D headgear, which picks up the users 
viewing direction and displays 3D pictures 
accordingly. This is independent from the 
leg motion, therefore running into one 
direction and looking into another 
becomes possible.
Moving through virtual realities using a 
keyboard or a joystick can lead to a dis-
crepancy between visual perception and 
other body sensations. This is a problem 
for the brain: "Many people become nau-
seous in such situations. This is called 
'cybersickness'," says Tuncay Cakmak. In 
the Virtualizer, however, the displayed 
visual data is in line with one's physical 
motion. The feeling of presence in the vir-
tual world is stronger, and it becomes easi-
er to assess distances and proportions. In 
addition, movement in the Virtualizer has 
an element of physical exercise.

Sciencedaily.com (Sept. 24, 2013) — How is it possible to walk through 3D 
virtual realities while staying in one place? Engineers from the Vienna Uni
versity of  Technology have solved this problem and are now introducing 
their "Virtualizer"

New Device to Revolutionize 
Gaming in Virtual Realities

Ivan says the plant’s sound can be changed 
“leetle bit, but not much.” He says this, 
giggling, in a Russian accent, excited to 
show off an invention that may not be new 
to him, but it’s definitely new to everyone 
else.
He and his team at Disney Research came 
up with Swept Frequency Capacitive Sens-
ing, which “allows to make almost every-
thing — humans, tables, objects, water, 
anything — touch sensitive and interactive 
with a single wire.”  

What this means, explicitly, is that outside 
Ivan’s office, on a ping pong table attached 
to a Dell computer, there’s a plant that’s 
not in great shape. It’s beginning to brown 
around the edges of its leaves, but it can 
sing. When touched, it produces tones 
that sound like electric violins. And as you 
move your hand up and down the plant’s 
stem and leaves, a range of tones come 
pouring out, like it’s a synthesizer.

ReAD IT ONLINe: 

bit.ly/PlantsVoice

theverge.com (Oct. 9, 2013) — A sen-
sor from Dr. Ivan Poupyrev makes 
musical instruments out of every-
thing



letter IPA arpabet example

a æ AE fast

e ɛ EH red
i ɪ IH big
o ɔ AO frost
u ʌ AH but
b b B buy
f f F for
j dʒ JH just
k k K key
l l L late

m m M man
n n N no
p p P pay
s s S say
t t T take
w w W way

Tabel 1: het ROILA alfabet en vertalingen naar IPA, 
het arpabet en een voorbeeld in het Engels
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Het aantal robots in onze samenleving stijgt snel. De 
makkelijkste manier om te communiceren met robots 
zou uiteraard natuurlijke taal zijn. Zoals in de rest van 
deze Connectie te lezen valt, is de huidige staat van 
spraakherkenning helaas niet goed genoeg om dit te 
realiseren. Woorden worden door de spraakherken-
ner niet begrepen of erger nog: verkeerd geïnterpre-
teerd.
 
Een ander veel voorkomend probleem is dat robots 
onze natuurlijke taal niet goed uit kunnen spreken. De 
spraaksynthese is nog lang niet goed genoeg, iets wat 
zorgt voor veel verwarring, miscommunicatie en uit-
eindelijk frustratie bij de gebruiker. 

Om de communicatie met robots te verbeteren heb-
ben Christoph Bartneck, Loe Feijs en Omar Mubin 
een compleet nieuwe taal bedacht. Deze taal is zo 
gemaakt dat hij goed te herkennen zou zijn door de 
huidige spraakherkenners. 

De taal ROILA kent slechts 16 letters die de 16 fone-
men in de taal representeren, de letters dienen dus 
ook elke keer op dezelfde manier uitgesproken te wor-
den (zie de tabel). Deze 16 fonemen komen allen voor 
in vijf van de meest gesproken talen ter wereld, wat er 
voor moet zorgen dat ROILA voor iedereen makke-
lijk is op te pikken.

De taal heeft een structuur die voor spraakherken-
ners zo goed mogelijk te herkennen valt. Dit doen ze 
door elk woord te laten beginnen met een medeklin-
ker en vervolgens klinkers en medeklinkers elkaar te 
laten afwisselen. Op dit moment zijn woorden mini-
maal vier letters en maximaal zes letters lang.

De grammatica van ROILA is zo gemaakt dat er geen 
extra letters aan woorden worden toegevoegd. Waar 
je in het Nederlands problemen hebt met sterke en 
zwakke werkwoorden, (die weer allemaal geleerd moe-
ten worden) wordt er in ROILA een extra woord toe-
gevoegd om aan te geven dat het woord daarvoor in de 

verleden tijd is (in dit geval het woord jifi), uiteraard is 
er ook een woord voor de toekomstige tijd (jifo). Ook 
is er een extra woord (fuji) om uit te drukken dat het 
gaat om meerdere dingen (wanneer er geen cijfer aan 
gegeven wordt). 

Qua verschillende woordvormen kent ROILA zelf-
standige naamwoorden, werkwoorden en vier verschil-
lende voornaamwoorden (ik, jij, hij en zij). Belangrijk 
om te weten is dat de taal geen lidwoorden bevat, deze 
worden simpelweg weggelaten. Namen gebruiken 
mag nog wel in ROILA, hoewel dat in verband met 
de spraakherkenning natuurlijk is af te raden. Verder 
wordt er bij de woorden geen onderscheid gemaakt 
tussen mannelijke en vrouwelijke dingen, al is het 
maar omdat robots geen geslacht hebben. 

De inhoud van een kunstmatige taal is natuurlijk 
belangrijk. Op dit moment bevat ROILA 850 woor-

Roland Meertens,  RU Nijmegen

 EEN OVERZICHT VAN ROILA

Praten met je robot 
in zijn eigen taal 



english roila

connection pabipe

new kulil

number felit

organization tewowe

reading lelejo

robot lobo

secretary nijabi

statement nubuno

theory nupike

Tabel 2: enkele Engelse woorden met hun respectievelijke 
vertaling naar ROILA
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den. Deze woorden zijn de woorden die in Ogden’s 
Basic English voorkomen (http://ogden.basic-english.
org/words.html). Met deze lijst van woorden is het 
mogelijk om 90% van de concepten in het woorden-
boek uit te drukken. In de tweede tabel is een aantal 
woorden vertaald naar ROILA te zien. 

De woorden in ROILA zijn gegenereerd met behulp 
van een genetisch algoritme. Het doel van dit algorit-
me was een woordenlijst genereren met zo min moge-
lijk woorden die op elkaar lijken. Dit is gedaan door 
van alle woorden een confusion matrix te genereren 
waarbij de totale afstand tussen woorden geminimali-
seerd is. 

Wanneer het idee van ROILA aanslaat, is het met dit 
algoritme ook mogelijk om extra woorden te genere-
ren. Een extra feature in de taal is dat de meest voor-
komende woorden in het Engels de meest korte woor-
den in ROILA zijn. 

Ten slotte is natuurlijk de vraag: gaan mensen deze 
technologie gebruiken? Het antwoord van de ROI-
LA makers is “Ja”. Oudere kunstmatig bedachte talen 
kregen nooit heel veel volgers achter zich. Voorbeel-
den van dit soort talen zijn Esperanto, Interlingua en 
Klingon. Omdat mensen graag goed met hun robot 
zouden willen communiceren, zouden ze bereid zijn 
moeite te steken in het leren van een nieuwe taal. Eén 
van de redenen dat kunstmatige talen weinig sprekers 
krijgen, is dat er nog maar weinig sprekers voor deze 
talen zijn. De bedenkers van ROILA hopen echter 
dat dit probleem zichzelf oplost door zoveel mogelijk 
robots ROILA te laten praten.

Wil jij ook je robot ROILA laten praten? Op roila.org 
is een uitgebreide tutorial te vinden voor het imple-
menteren van ROILA. Eén van de mogelijkheden is 
praten met je NXT robot. Ten slotte vind je op deze 
site meer informatie over de taal en hoe deze gebruikt 
wordt in onderzoek.
   
BRONNeN
•	 http://roila.org
•	 http://www.bartneck.de/publications/2010/usingWord    

SpottingToevaluateRoila/index.html
•	 http://www.bartneck.de/publications/2009/arguingFor 

ArtificialLanguages/index.html

roila 
De Connectie
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 Author identification  
using text mining

Marcia Fissette

Since the rise of digital media short texts are abundant 
on the internet. People write short texts in e-mails, 
chats and on websites like Facebook, Twitter and mes-
sage boards. The anonymous nature of these media 
applications provides the opportunity to use them for 
illegitimate purposes.  For example, fraudsters can 
use e-mail to communicate. The e-mails may directly 
be used to commit fraud, which is the case for many 
spam e-mails. However, e-mails can also be used indi-
rectly. Fraudsters working together may discuss their 
approach with each other via e-mail.  Another example 
of illegitimate activities in which messages are available 
is in case of identity theft.  The thief steals the iden-
tity of someone by pretending to be that person.  In 
such a case the thief may have access to the Facebook 
account of the person he stole the identity from and 
post messages. It is then useful to be able to confirm 
that the person who claims that his identity was stolen 
indeed did not write these messages, and to determine 
who did.  So, knowing the author of messages used for 
illegitimate purposes can contribute to solving a crime.

Unfortunately, identifying the author of a message on 
the internet is not straightforward. Authors may not re-
veal their true identity or claim that they did not write 
a specific message. Even for e-mails the author cannot 
always be identified by tracking the e-mails address. 
Messages may be routed via anonymous e-mail serv-
ers. In these cases the text itself remains as a source of 
information to identify the author.

 Text mining for authorship identification 
Text is a result of the words and grammar used by the 
author.  However, which words and grammar are used 
is not completely a deliberate choice of the author. Au-
thorship identification research generally accepts that 
writing is an unconscious process [1][2][3]. The more 
unconscious a process is, the less control a person has 
over that process. Each author has uncontrollable writ-
ing habits. Therefore, words and grammar can be used 
to identify the author of a text.

The manual analysis of texts can be time consuming 
depending on the number of short texts that need to 
be analyzed. Furthermore, manual analysis of texts 
lacks objectivity. Text mining provides a solution to 
these shortcomings. Text mining methods are faster 
and do not require a human’s opinion.  Such methods 
use machine learning algorithms. In general, these al-
gorithms learn the characteristics (often referred to as 

features) from training data to construct a classification 
model. The model is subsequently used to generalize 
over unseen data. The model uses the characteristics 
of the unseen data to predict the class label for this un-
seen data sample. Several machine learning methods 
exist that achieve this in a different way [4]. For author-
ship identification the data is text. A machine learning 
algorithm constructs the model based on the features 
of these texts and treats each author as a class label. 
Note that in order to use this approach to successfully 
determine authorship, the true author must be repre-
sented by one of the class labels. 

Several types of features can be used in solving author-
ship identification problems using machine learning 
techniques. The simplest features focus on the single 
words in the message. Examples of such features are 
the total number of words in the message, the aver-
age sentence length in a message and counts per indi-
vidual word [5]. These measures fall into the category  
of lexical features. Another category of measures are 
the syntactic features. These types of features describe 
the text using grammatical information. This category 
includes word bigrams, which are pairs of successive 
words. For example the word bigrams extracted from 
the sentence ‘The man reads a book’ are: ‘the man’, 
‘man reads’, ‘reads a’, ‘a book’. Due to the succes-
sion captured, word bigrams reveal some information 
about the sentence structure. Natural language proces-
sors (NLP) can extract more advanced grammatical in-
formation from the text. 

 Experiments 
This section describes experiments conducted to test 
whether it is possible to identify the author of short 
texts using machine learning and different sets of fea-
tures. 

The simplest type of feature used in the test are the in-
dividual words. The set of features then consists of all 
words in all texts in the data set. For each text the fre-
quency of occurrence of all these words is determined 
and subsequently normalized for text length. Normal-
ization is necessary because word frequency does not 
only depend on the word use of the author, but also 
on the length of the text. Word bigrams are the second 
type of features used to test whether an author can be 
identified based on the text only. The set of features 
are all bigrams that occur in all texts in the data set. 
Similar to the approach used for the individual words, 
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the frequency of the word bigrams is determined for 
each text and normalized for text length. Furthermore, 
smileys are commonly used in internet messages. To 
see whether smileys reveal  information about the au-
thor, they  are added as features to the sets of single 
words and word bigrams. 

The grammatical features are obtained with the DUPI-
RA parser for Dutch [6].  This NLP produces, based 
on the Dutch grammar, a dependency tree from which 
relations between non successive words can be extract-
ed. These relations are represented as ‘[wordtype: 
word, relation, wordtype: word]’. Figure 1 gives an ex-
ample of a dependency tree produced by DUPIRA. 
An example of a relation obtained from this tree is 
‘[N:man,SUBJ,V:leest]’.

The data used for the experiments is obtained from 
a Dutch message board that consists of several sub 
boards, each representing a different main topic. To 
avoid content bias, messages are extracted from only 
one sub board, so that all extracted messages are about 
the same main topic. Media applications like message 
boards are used by many people.  Therefore,  an au-
thor identification method should be able to distin-
guish between many possible authors. For the experi-
ments 25 messages per author, for a total of 40 authors 
were selected.

Support Vector Machines (SVM) is the machine learn-
ing approach chosen because SVMs are  successful-
ly used in other author identification research, all us-
ing different features and texts of various lengths [7][8]
[9].  This technique is based on finding the maximal 
margin hyper-plane which separates the data in two 
sets. However, in author identification more than two 
classes exist. In the experiment each author is a class, 
so there are 40 classes.  For multiclass classification 
SVM can be used by performing pair wise classifica-

 Author identification  
using text mining

author identification
De Connectie 

tion. This classification method constructs SVM clas-
sifiers for each pair of classes, while ignoring the data 
that does not belong to one of these two classes. The 
unseen data sample is classified by each classifier. The 
sample gets the label that is predicted the most by all 
classifiers. For 40 classes this means that the approach 
constructs 780 classifiers .

 Results 
The results show that for all types of features used in 
the experiment the performance is above chance lev-
el. This means that single words, word bigrams and the 
grammatical relations extracted by the DUPIRA pars-
er provide some information about the author of the 
text. The performance increases when smileys are add-
ed to the single words and the word bigrams. Appar-
ently, the use of smileys is also characterizing for the 
author. However, the features do not provide enough 
information to identify the author of a short text with 
certainty. More types of information are needed in or-
der to identify the author of a short text using text min-
ing with enough confidence in the result.
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tions are: SUBJ =  subject, OBJ = object, MODop = 
Moderator is the word ‘op’  and DET = determinant.
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Algemene redeneervaardigheden: 
het ontbrekende puzzelstukje?

In bijna elk lesboek over AI wordt het klas-
sieke programma SHRDLU van Wino-
grad ten tonele gevoerd, het voor die tijd 
opmerkelijk knappe blokkenwereldpro-
gramma. De conclusie van het onderzoek 
is echter niet triomfantelijk, maar beschei-
den: resultaten uit de blokkenwereld zijn 
niet te generaliseren naar intelligentie in 
het algemeen.
De SHRDLU-les is slechts ten dele door-
gedrongen in de AI en Cognitive Science. 

Laat ik me beperken tot mijn eigen vakge-
bied: cognitieve architecturen. Cognitieve 
architecturen hebben tot doel om simula-
ties te bouwen van menselijke denkproces-
sen, met als doel om deze processen beter 
te begrijpen, maar ook om daar toepassin-
gen uit de destilleren. De cognitieve archi-
tectuur levert alle algemene principes: hoe 
werkt het geheugen, zowel korte- als lange-
termijn, aandacht, visuele perceptie, cog-
nitieve controle, motor controle, etc. Deze 
principes zijn vervolgens de bouwstenen 
voor modellen: een model van het leren 
van algebra, voor het doen van een werk-
geheugentaak, een model voor de Stroop 
taak, een model van het redeneren met 
syllogismen, modellen die kunnen voor-
spellen hoe we met een computer interac-
teren, en, jawel, een model van redeneren 
in de blokkenwereld. Deze modellen zijn 
beter dan SHRDLU: ze zijn niet puur ad-
hoc geprogrammeerd, maar gebaseerd op 
algemene principes. Veel van het moder-
ne neuroimaging onderzoek sluit aan bij 
deze denkwijze: er zijn structuren in her-
senen voor werkgeheugen, visuele percep-
tie, metacognitie, emotie, die in het kader 
van een specifieke situatie worden ingezet.

Zijn we zo dan niet klaar? We hebben 
algemene principes die we toepassen in 
specifieke situaties. Zo werkt het toch 
meestal in de wetenschap? Als we ech-
ter goed nadenken over menselijke intel-
ligentie is het helemaal niet zo logisch, 
want het suggereert dat onze capaciteiten 
aangeboren zijn, of specifiek geleerd zijn 
voor een taak. En dat terwijl er genoeg ver-

schijnselen zijn die er op wijzen dat men-
sen gedurende hun leven een groot aan-
tal algemene vaardigheden leren. Een heel 
eenvoudig voorbeeld hiervan is dat in de 
vroege geheugenmodellen werd aange-
nomen dat “rehearsal” een mechanisme 
is om de inhoud van het korte-termijnge-
heugen vast te houden, en tevens voor de 
overdracht naar het lange-termijngeheu-
gen zorgt. Echter: kleine kinderen heb-
ben rehearsal nog helemaal niet ontdekt, 
en als ze het ontdekken gebruiken ze het 
eerst anders dan volwassenen. Ander ont-
wikkelingspsychologisch onderzoek laat 
zien dat kinderen grote moeite hebben 
met het zich verplaatsen in de situatie van 
een andere persoon (de befaamde “Sally-
Ann” problemen), of dat jonge kinderen 
nog niet in staat zijn meerdere dimensies 
van een probleem te integreren (dit blijkt 
bijvoorbeeld uit balanstaken). 

Alles wijst er derhalve op dat onze capa-
citeit tot redeneren zich tijdens de kin-
dertijd, maar ook daarna, geleidelijk ont-
wikkelt, en dat deze ontwikkeling op veel 
terreinen redelijk gelijk loopt, maar ook 
tot grote onderlinge verschillen kan lei-
den. Iedereen die een cursus programme-
ren heeft gedaan (en ik neem aan dat de 
lezers van de Connectie dit gedaan heb-
ben) weet dat er grote verschillen zijn in 
hoe snel een vaardigheid als programme-
ren te leren is. Dit wijst erop dat het impli-
ciete denkmodel in de cognitieve psycho-
logie niet aansluit op de realiteit. Naast 
een aangeboren cognitieve architectuur 
en taak-specifieke vaardigheden hebben 
mensen algemeen inzetbare vaardigheden 
die niet aangeboren zijn. 

Om greep te krijgen op deze categorie 
van algemene kennis heb ik een cogni-
tieve architectuur gebouwd die dergelij-
ke kennis kan leren (PRIM: Primitive ele-
ments of information processing; Taatgen, 
2013). Deze architectuur, die gebaseerd 
is op de succesvolle ACT-R architec-
tuur, begint met de kleinste bouwstenen 
van vaardigheden die uitsluitend primitie-

ve vergelijkingen en kopieeracties kunnen 
doen. Door deze bouwstenen te combine-
ren worden echter grotere en meer inge-
wikkelde strategieën gebouwd, die alge-
meen inzetbaar zijn bij andere taken.

De consequentie van de PRIM benade-
ring is dat taken niet langer onafhankelijk 
van elkaar zijn. En dit stelt ons in staat om 
nieuwe verklaringen te vinden voor ver-
schijnselen die tot nu toe moeizame ver-
klaringen hadden. Het voorbeeld dat ik 
hier wil bespreken is het verschijnsel van 
de attentional blink. In het attentional 
blink experiment worden aan proefperso-
nen een snelle reeks tekens getoond met 
een frequentie van 1 teken per 100 ms. 
De meeste van de tekens zijn cijfers, maar 
twee van de tekens zijn letters. Taak is om 
de letters na afloop van de reeks te rappor-
teren. De mate van succes blijkt afhanke-
lijk te zijn van de afstand tussen de letters. 
Dus als de afstand groot is, bijvoorbeeld:

837579F923750109T32909

dan hebben proefpersonen weinig moeite 
beide letters te noemen. Maar ook als de 
letters direct op elkaar volgens, zoals:

83924821UX485957711664

dan worden beide letters meestal correct 
gerapporteerd. Echter, als er 1-3 cijfers 
tussen de letters zitten, dan wordt het rap-
porteren ineens erg lastig:

719246218Q15Z759245142

In dit voorbeeld wordt vaak alleen de 
Q gerapporteerd, maar wordt de Z niet 
gezien.

Er zijn al veel modellen van de Attentio-
nal Blink gemaakt, maar al deze model-
len moeten op de één of andere manier 
een component in het model stoppen die 
ervoor zorgt om een eigenlijk domme fout 
te maken. Recent onderzoek laat echter 
zien, dat wanneer je mensen een beetje 
afleidt (door ze bijvoorbeeld een tweede 
taak te geven), de attentional blink min-
der wordt (ze gaan dus beter presteren als 

Niels Taatgen,  Rijksuniversiteit Groningen
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ze multitasken!). Na bepaalde training blijkt 
de attentional blink zelfs te verdwijnen. Kort-
om, dit wijst erop dat we de oorzaak van 
de attentional blink niet kunnen vinden in 
structurele eigenschappen van de cognitieve 
architectuur, maar dat het ook niet om taak-
specifieke kennis gaat (mensen hebben deze 
taak meestal nooit eerder gedaan voor ze in 
het lab komen).

PRIM kan wel helpen om een verklaring te 
vinden voor de attentional blink. Onderdeel 
van het uitvoeren van de taak is dat je de twee 
letters moet onthouden die je gezien hebt: 
het is gedeeltelijk een geheugentaak. Het 
geheugenmodel van PRIM (dat ontleentd is 
aan ACT-R) bestaat uit één actief element 
met eventueel koppelingen naar andere ele-
menten in het declaratieve (lange-termijn) 
geheugen. Dus als we een lijst moeten ont-
houden, is het grootste deel van de lijst in het 
declaratieve geheugen, met één element in 
het actieve werkgeheugen.
Stel nu dat we een nieuwe lijst elementen 
moeten onthouden, die verspreid over de 
tijd binnenkomen. Dan zijn er twee moge-
lijke strategieën. De eerste strategie is een 
zogenaamde reactieve strategie. Het eerste 
element dat binnenkomt, wordt in het actie-
ve werkgeheugen gezet. Als er nu nog een 
element komt, dan wordt het huidige ele-
ment in het werkgeheugen naar het declara-
tieve geheugen verplaatst, en wordt het nieu-
we element daarvoor in de plaats gezet. 
De tweede strategie, de proactieve strate-
gie, probeert elementen zo snel mogelijk in 
het  declaratieve geheugen te zetten. Elk ele-
ment dat binnenkomt, wordt in het werkge-
heugen gezet en vervolgens meteen naar het 
declaratieve geheugen verplaatst. Deze stra-
tegie heeft als groot voordeel dat het werkge-
heugen niet nodeloos gevuld wordt met fei-
ten waar toch niets mee gedaan wordt. Voor 
sommige geheugentaken is dit zelfs noodza-
kelijk, omdat tussenberekeningen moeten 
worden gedaan, waarvan het eindresultaat 
onthouden moet worden.
Hoewel de proactieve strategie voor veel 
geheugentaken noodzakelijk is, is deze voor 
de attentional blink taak juist niet optimaal. 

De reden is dat de consolidatieactie, het ver-
plaatsen van de inhoud van het werkgeheu-
gen naar het declaratieve geheugen, 200 ms 
kost (dit komt uit ACT-R). In het reactie-
ve model vindt deze consolidatie pas plaats 
na het zien van het tweede target, dus dan 
zijn beide targets al gedetecteerd. In het pro-
actieve model vindt de consolidatie kort na 
het eerste target plaats, met als gevolg dat het 
tweede target gemist wordt.

Om te demonstreren dat dit echt werkt, heb 
ik een attentional blink model gebouwd met 
kennis van zowel de reactieve als de proac-
tieve strategie. Als je dit model gewoon laat 
lopen, kiest het soms de reactieve (geen 
blink) en soms de proactieve strategie (wel 
blink). Als je het model echter eerst een 
geheugentaak leert waarin de proactieve stra-
tegie dominant is (en dat geldt voor de mees-
te geheugentaken), dan is de algemene ken-
nis over de proactieve strategie versterkt, en 
zal het attentional blink model daarna alleen 
nog de proactieve (wel blink) strategie verto-
nen. Als het model echter getraind wordt op 
een trainingstaak die door Choi et al. (2012) 
ontwikkeld is, en waarin een reactieve strate-
gie nodig is, dan vertoont het model daarna 
juist geen blink (net als in het experiment).

Wat dit voorbeeld laat zien is dat het gedrag 
van het model afhankelijk is van wat het tij-
dens andere taken geleerd heeft. Dit geldt 
waarschijnlijk voor het overgrote deel van 
wat mensen leren: de manier waarop we een 
nieuwe taak uitvoeren hangt sterk af van alge-
mene vaardigheden die we opgedaan hebben 
bij andere taken. Het wordt tijd dat de Cog-
nitive Science (en ook de AI) hieruit lering 
trekt!
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MultilingüismoMultilingualismMeertaligheid
Tegenwoordig is bijna iedereen wel meertalig. Hoewel 
de meeste Nederlanders in hun vroege jeugd alleen 
Nederlands geleerd zullen hebben, zijn er ook een 
hoop mensen die daarnaast één of meerdere ande-
re talen kennen. Sommige mensen hebben een ande-
re moedertaal dan Nederlands, bijvoorbeeld Turks of 
Marokkaans, en bijna iedereen heeft op school nog 
een andere taal geleerd, zoals Engels, Duits of Frans.

 Tweetaligheid 
De meeste mensen zijn tweetalig, zij spreken bijvoor-
beeld Nederlands en Engels. Niet iedereen is ech-
ter op dezelfde manier tweetalig, er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen drie verschillende gevallen: 
simultane tweetaligheid, vroege sequentiële tweetalig-
heid en late tweetaligheid. Om dit onderscheid goed 
duidelijk te kunnen maken, wordt L1 gedefinieerd als 
de moedertaal, en L2 als de tweede taal. Men spreekt 
over simultane tweetaligheid als iemand de twee talen 
op hetzelfde moment geleerd heeft, iemand is dan dus 
écht tweetalig opgevoed. Van vroege sequentiële twee-
taligheid is sprake als L2 later geleerd is dan L1, maar 
wel nog in de kindertijd. Late tweetaligheid houdt in 
dat L2 pas (veel) later is geleerd dan L1, bijvoorbeeld 
als adolescent of zelfs als volwassene pas.

 Tweede (of derde, vierde, vijfde) taalverwerving 
Een tweede taal wordt meestal op een andere manier 
verworven dan een moedertaal, behalve in het geval 
van simultane tweetaligheid. Als iemand niet simultaan 
tweetalig is, wordt de tweede taal pas aangeleerd op het 
moment dat de persoon de eerste taal al onder de knie 
heeft. In dit geval zijn er twee gevallen te onderschei-
den: het geval waarin de taal op school aangeleerd 
wordt, en het geval waarin iemand de taal wat natuurlij-
ker leert, bijvoorbeeld wanneer die persoon naar een 
ander land verhuist.

Er zijn een aantal redenen waarom het leren van een 
tweede taal moeilijk is. Ten eerste is bewezen dat het 
moeilijker wordt een taal te leren als je ouder wordt; 
basisschoolkinderen leren een nieuwe taal het mak-
kelijkst. Verder hebben adolescenten en volwassenen 
vaak minder tijd en motivatie om een nieuwe taal te 
leren. Als laatste is er altijd een verschil tussen twee 
talen, en hoe groter het verschil tussen je moedertaal 
en een andere taal, hoe moeilijker het natuurlijk is om 
die andere taal te leren. Dit geldt zowel voor verschil-
len in woordbetekenis als in verschillen in alfabet.

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om een nieu-
we taal te leren, bestaan er verschillende leermetho-
den. De meest rigoureuze hiervan is de submersion 
methode. In dit geval is de leerling omringd door men-
sen die uitsluitend L2 spreken en is het dus een kwes-
tie van pompen of verzuipen.

De immersion methode houdt in dat de leerling L2 
geleerd krijgt via een medium in L2, bijvoorbeeld door 
films te kijken zonder ondertiteling, of naar een radio-
programma te luisteren dat in L2 uitgezonden wordt.

De audiolingual methode focust op het kunnen spreken 
van en kunnen begrijpen van L2. Het kunnen lezen en 
schrijven van L2 is hierbij minder belangrijk. 

In de direct methode wordt les gegeven in L2, met focus 
op het kunnen spreken van de taal. Dit is wat er bij-
voorbeeld in het tweetalig onderwijs gebeurt.

Voor de meeste mensen is de traditional methode het 
bekendst, dit is de methode die op de meeste scho-
len gebruikt wordt. In deze methode wordt lesgegeven 
in L1, en worden directe vertalingen van L1 naar L2 
geleerd. De grammatica wordt in L1 uitgelegd.

Er bestaat discussie over welke methode de meest suc-
cesvolle is. Krashen heeft al in 1982 een vijftal hypo-
theses gepubliceerd die samen een idee moesten 
geven over het effectief en efficiënt aanleren van een 
nieuwe taal. Zijn eerste hypothese, acquisition and lear-
ning distinction, zegt dat er een groot verschil is tussen 
het verwerven van een taal en het leren van een taal. 
Kinderen verwerven hun eerste taal vrij onbewust en 
automatisch, maar andere talen worden meestal aan-
geleerd.

De natural order in acquistion hypothese stelt dat de 
volgorde waarin syntactische regels aangeleerd worden 
en waarin fouten worden gemaakt, in alle talen hetzelf-
de zullen zijn.

De monitor hypothese gaat er van uit dat de processen 
die gebruikt worden bij het verwerven van een twee-
de taal zinnen kunnen produceren, maar dat er door 
het leren van de taal een mogelijkheid wordt gecre-
eerd om deze output te controleren en aan te passen, 
mits er genoeg tijd is. Dit verklaart waarom het lasti-
ger is een spontaan gesprek in een tweede taal te hou-
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den, dan een gesprek waar je je op voor kunt bereiden.

De vierde hypothese is de comprehensible input hypo-
these. Om beter te worden in een tweede taal, moet de 
leerling de betekenis en de vorm van de aangeboden 
input kunnen herkennen en begrijpen. 

Als laatste stelde Krashen de active filter hypothese 
voor, die stelt dat de attitude en emotionele factoren 
die spelen bij de leerling van invloed zijn op hoe snel 
en hoe goed de leerling de nieuwe taal leert. 

 Taalverwerking bij meertaligen 
Er zijn veel voordelen aan het kennen van meerdere 
talen; met Engels kun je bijvoorbeeld meer in het bui-
tenland dan met Nederlands, en als je de taal kent die 
ze in het betreffende land spreken, is dat al helemaal 
prettig. Toch zijn er ook nadelen aan meertalig zijn. 
Misschien heb je ooit wel eens gemerkt dat een woord, 
dat je in L1 wilt opschrijven, alleen in L2 bij je opkomt. 
Hoe dit kan, weet eigenlijk niemand. Natuurlijk zijn 
er een hoop theoriëen en modellen, maar welke van 
deze de werkelijkheid precies weergeeft, is niet zeker. 
Het grootste probleem is dat niet bekend is of we een 
gedeeld lexicon hebben voor verschillende talen, of 
een apart lexicon voor elke taal. 

Zo werd al in 1992 een studie gepubliceerd waar uit 
leek te komen dat er een onderliggende semantische 
representatie bestaat tussen woorden uit verschillende 
talen, wat een gedeeld lexicon doet vermoeden. Ech-
ter, studies waarin repetition priming (het herhaaldelijk 
laten zien van stimuli) gebruikt werd, deden vermoe-
den dat de mate waarin een gedeeld lexicon voorkomt 
afhankelijk is van de vorm van tweetaligheid. Mensen 
met simultane tweetaligheid reageerden vaker en snel-
ler als de stimuli vertaald werd getoond dan mensen 
met late tweetaligheid, wat suggereert dat het vormen 
van een gedeeld lexicon makkelijker gebeurt als de 
tweede taal jong geleerd wordt.

Daarnaast bestaat er ook een vermoeden dat sommi-
ge mensen een combinatie van een gedeeld en apart 
lexicon gebruiken. Zogenaamde cognaten, woorden uit 
verschillende talen die dezelfde stam hebben, lijken in 
een gedeeld lexicon opgenomen, terwijl voor andere 
woorden juist een apart lexicon per taal lijkt te bestaan.

Als laatste is er nog een theorie die beweert dat meer-
taligen een flexibel taalsysteem gebruiken, wat een 
ééntalige ‘modus’ heeft en een meertalige. Als zij een 
gesprek voeren in één taal en met mensen die deze taal 
spreken, schakelen ze de andere talen uit, en wordt 
dus de ééntalige modus gebruikt. In andere gevallen 
wordt de meertalige modus gebruikt, bijvoorbeeld als 
zij een taal spreken met iemand die de betreffende taal 

nog aan het leren is.

 Wisselen tussen talen 
Het wisselen tussen twee talen, zowel tijdens vertalin-
gen als tijdens het spreken van meerdere talen in één 
gesprek, is lastig, vooral als je een van de talen niet zo 
goed spreekt. Kroll en Stewart hebben in 1994 al een 
model voorgesteld over het vertalen van woorden van 
de ene naar de andere taal. Bij iemand die een begin-
ner is in L2, worden woorden vanuit L1 naar L2 ver-
taald door conceptual mediation. Dit houdt in dat de 
betekenis van het woord nodig is om het te kunnen 
vertalen. Het vertalen van woorden vanuit L2 naar L1, 
echter, gaat via word association: het gebruik van direc-
te links in het lexicon. Als iemand beter wordt in L2, 
gaat het vertalen van woorden vanuit L2 naar L1 ech-
ter ook steeds vaker via conceptual mediation.

Het produceren van woorden is een ander verhaal. 
Onderzoeken suggereren dat woorden van verschil-
lende talen met elkaar interfereren. Eén van deze stu-
dies bestudeerde het effect van distractor-woorden op 
het benoemen van plaatjes in Catalaans-Spaanse twee-
taligen. In deze studie werd de proefpersoon gevraagd 
om een plaatje te benoemen in het Catalaans, terwijl 
de titel van het plaatje in het Spaans erboven stond. De 
titel was niet per se relevant voor het plaatje. Er werd 
gevonden dat het langer duurde voor het plaatje juist 
benoemd werd als de titel iets te maken had met het-
gene dat benoemd moest worden. Dit laat zien dat het 
moeilijker is een woord in de ene taal te bedenken als 
het woord in de andere taal in nauw verband staat met 
het gezochte woord.

Het is duidelijk dat er nog een hoop te ontdekken valt 
wat meertaligheid betreft, aangezien er veel modellen, 
theoriëen en hypotheses zijn, maar vrijwel niets zeker 
is. Als we niet goed weten hoe wij zelf meedere talen 
kunnen leren, hoe kunnen we dat dan geloofwaardig 
en natuurgetrouw nabootsen in machines?
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Computers en taal is altijd al een worsteling 

geweest. Spraak is natuurlijk het belangrijk-

ste deel van taal, en digitaal een nog grotere 

worsteling; dat ik voor dit stuk echter buiten 

beschouwing laat. Dit stuk gaat over natuurlij-

ke taal, de ‘geschreven’ tekst, en dan specifiek 

over de interactie van mensen met machines 

via natuurlijke taal.

Het ging vooraf al fout: de pc is ontworpen om te tellen, binair, 
niet voor het begrip van taal. Desalniettemin werd het al vroeg 
geprobeerd: in 1966 bedacht Dr. Weizenbaum de chatbot 
Eliza, een Rogeriaanse therapeut. Slim bedacht: zo’n therapeut 
stelt vooral vragen en Eliza gaf met eenvoudige keyword mat-
ching een gevoel van begrip ("My head hurts" geeft een respon-
se als "Why do you say your head hurts?"). Het scherm was nog 
groen, het programma draaide op een mainframe; je kon zelfs 
met de Doctor converseren via je terminal over het netwerk... 
De eerste chatbot was geboren en we spreken vandaag nog 
over het Eliza-effect: we gaan er al snel van uit dat een device of 
programma zich gedraagt als een mens. Mensen hebben uren 
doorgebracht met Eliza, niet gelovend dat het niet een echt per-
soon was. De verwachting was toen dat we binnen afzienbare 
tijd met machines zouden kunnen converseren. IBM presen-
teerde recentelijk Watson, de supercomputer die van de bes-
te Jeopardy spelers won. Maar tot op de dag van vandaag is 
de Turing-test niet geslaagd, not by far. PCs snappen ons nog 
steeds niet echt, maar het zou wel leuk zijn, niet?

Wat is wel bereikt? Uiteraard is dat veel en veelvormig: van het 
opvragen van data via tekst (commando’s) tot relevante informa-
tie vinden (e-mail toepassingen, nieuws, etc.) tot data mining in 
bijv. social media. Er is enorme vooruitgang gemaakt om com-
puters taal te laten begrijpen. De ervaring die ik daarin speci-
fiek heb gaat over chatbots, of virtuele assistants. Waarschijnlijk 
ten overvloede: een chatbot is een software-programma waar-
mee gebruikers in natuurlijke taal kunnen converseren, veel-
al via tekst. Chatten, maar dan met een computer, zoals ik het 
mijn moeder ooit uitlegde.

Chatbots spelen een belangrijke rol in zelfservice bij organisa-
ties waarin zij iedere dag miljoenen  mensen helpen door hun 
vragen te beantwoorden, problemen op te lossen, adviseren of 
de gewenste informatie geven. Op de site van een grote Neder-

landse internetprovider, gaan ongeveer de helft van de visitors 
naar de help-sectie (de rest naar de sales gerelateerde pagina’s) 
en van die 50% interacteert weer ongeveer de helft met de chat-
bot. Dat gaat over circa 25.000 vragen per dag, met een preci-
sie van beantwoording van tegen de 90%, met een klanttevre-
denheidscijfer van een dikke acht en -  niet onbelangrijk – met 
concrete, forse besparingen voor de provider die minder men-
sen aan de helpdesk hoeft te zetten. Voor een enorme groep 
mensen heeft het een duidelijk voordeel, voor zowel de gebrui-
ker (die liever zichzelf online helpt dan om hulp vragen) als het 
bedrijf (dat kostenreductie realiseert). Zo'n chatbot is natural 
language processing (NLP) in de praktijk waarbij gezorgd wordt 
dat bedrijven en hun klanten elkaar beter te begrijpen. De voor-
beelden in Nederland en daarbuiten zijn groot en groeiend, en 
succesvol in zeer verschillende toepassingsgebieden en devices 
/ omgevingen (voor meer: www.chatbots.org). 

Iets meer de diepte in voor de AI, KT, NLP lezers. Ik moet 
voorbij gaan aan de visuele presentatie, de modaliteit: met of 
zonder (bewegend) plaatje, 3D of (interactie) video. Ik kies 
voor de interne representatie. Uiteraard valideert iedere bot alle 
input, en regelt z’n project-, sessie- en user-management. 

Als tweede wordt de NLP ingezet voor normalisatie, zoals: punc-
tuation handling, autocorrect, stemming, lemmatization, context 
resolvement (in de zin), expression resolvement, etc. De varië-
teit van natuurlijk taal is niet oneindig, maar wel enorm, en taal-
gevoelig. Normalisatie is een lastig onderwerp in NLP: je mag 
uiteraard niets weghalen wat er toe doet. De toepassingen in de 
praktijk gaan uit van efficiency: wat niet (echt) belangrijk is gaat 
eruit. Niet alleen op zinsniveau, maar ook in de code: uitdruk-
kingen bijvoorbeeld, komen nauwelijks voor. Idem voor homo-
niemen, die immers vermeden worden in bedrijfscommunica-
tie. Context is daarentegen enorm belangrijk voor persoonlijke 
en relevante interacties: de pagina’s die iemand bezocht, welk 
device iemand gebruikt, welke profiel iemand heeft, zijn pro-
ductgegevens en eerdere interacties met het bedrijf; deze data 
zijn belangrijk om de ‘intentie’ van de vraag te begrijpen, om zo 
relevant antwoord te geven. Juist met het gebruik van deze data 
worden de chatbot-toepassingen mooi: chatbots die je online 
coachen op basis van je gedragsmetingen (bijv. iemands rookge-
drag of fysieke activiteit) met bewezen hogere therapie-effectivi-
teit, je interactief helpen met een tv-probleem of met het afslui-
ten van de juiste hypotheek. Chatbots zijn vaak beter dan het 
callcenter en ook altijd bereikbaar.

Als derde is er de vraag-analyse, vastgelegd in analyse-variabe-
len: semantische en syntactische analyse; onderwerp-, actie-, 
journey- of goal-, en soms sentiment-analyse. Juist hier tonen 
chatbot-leveranciers grote verschillen en hierin verschillen ook 

Chatbotsals taalinterface
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de toepassingen; maar iedere chatbot probeert met deze data 
beter te begrijpen wat iemand bedoelt, en dus beter antwoord 
te geven. 

Daarna volgt de information retrieval (IR). Dialoog-voering laat 
ik even liggen. Van oudsher zijn chatbots rule-based. De basis 
van if-then-else maakt het functioneren controleerbaar en tra-
ceerbaar (iets wat binnen de bedrijfsomgevingen waar deze chat-
bots functioneren, van groot belang is); en het is eenvoudig om 
mee te werken. De machine learning (ML) aanpak is groeien-
de; in deze aanpak kan het normalisatie en analyse anders of 
meer impliciet verlopen, maar vertoond veelal dezelfde func-
tionaliteiten. Wellicht moet nog de ontologie-gedreven aan-
pak genoemd worden. Onderliggend is er veelal een knowledge 
(data)base (KB) waarop met een of meerdere zoekalgoritmes 
gezocht wordt naar het best passende antwoord, rekening hou-
dend met de analyse-variabelen. 

Hier wordt het mijns inziens echt interessant: met welke meta-
data en indexen werk je om twee soortgelijke maar echt ver-
schillende antwoorden voor verschillende vragen  te onder-
scheiden en de juiste te selecteren? Hoe, waar en hoe zwaar laat 
je de analyse-variabelen wegen? De oplossing die hier gekozen 
wordt, heeft direct effect op de hoeveelheid en soort data die 
in de KB moet opslaan, en dus beheren. Het heeft impact op 
de performance van de applicatie en op het aantal concurrent 
users wat de technologie aankan, gegeven een set hardware en 
derhalve op de operating costs.

En de keuzes hebben invloed op het Kennismanagement 
(KM): het proces om de informatie die de gebruikers, cq. klan-
ten krijgen te beheren, wordt hierdoor beïnvloed. In de praktijk 
is het aantal uren KM een belangrijk punt vanwege de kosten 
en inspanningen, en daarmee op het profijt wat een organisa-
tie heeft van deze technologie. Zonder eenvoud en voordeel, 
geen gebruik in de praktijk. De technologische ontwikkelin-
gen van chatbots staan de afgelopen jaren dan ook in het teken 

van een grote efficiency slag voor KM, zelden op het nog beter 
syntactisch analyseren van de vraag. De NLP technologie is op 
zich ver genoeg om de vraag te begrijpen, maar hoe zorg je dat 
de informatie die hierdoor gepresenteerd wordt, eenvoudig te 
beheren is; terwijl je wel zoveel mogelijk context wilt meene-
men? Er moeten dus steeds meer verschillende antwoorden 
worden gecreëerd, om de gebruikers een persoonlijk en rele-
vant antwoord te geven. 

Binnen ons bedrijf resulteerden deze ontwikkelingen in een 
(grotendeels) zelf-lerende knowledge base. We zijn inmid-
dels in staat om een domein (cq. dat van onze klant) seman-
tisch te analyseren en alle entities en gerelateerde objecten (bij-
voorbeeld de producten en hun kenmerken) snel te extraheren. 
Vervolgens bouwt de KB zichzelf op op basis van de gebrui-
kersvragen: we passen semantische clustering toe op soortgelij-
ke vragen, met zeer uiteenlopende formuleringen. Deze cluste-
ring wordt vervolgens gevat in een semantische index waardoor 
we over alle eerdere vragen kunnen zoeken op basis van een 
zin, en zo de relevantie te bepalen. Alle vragen worden auto-
matisch geanalyseerd op accuratesse en effectiviteit van het ant-
woord voor de klant, en beoordeeld op kwaliteit van herken-
ning. De relevante vraag-clusters met geen of matige kwaliteit 
in bovenstaande, worden automatisch toegevoegd aan de KB. 
Samen de klant wordt met hulp van gegenereerde antwoord-
suggesties een finaal antwoord toegevoegd. Ik weet nooit goed 
of iets AI is, maar dit is zeker toegepaste NLP-technologie en 
kennistechnologie.

Ondertussen wordt NLP steeds belangrijker en breder toe-
gepast: steeds meer programma’s en vooral apps gebruiken 
spraaktoepassingen (wat een wereld op zichzelf is), vertalen 
spraak naar tekst zodat ze deze kunnen gebruiken op het web 
of in code. Facebook past NLP toe op z’n graph voor het vin-
den van informatie; Google search en Wolfram|Alpha zijn in 
staat om een breed scala aan vragen in natuurlijke taal direct 
te beantwoorden; chatbots worden ingezet op communities en 
Twitter; chatbot apps functioneren ze als buddy of secretares-
se op je smartphone. Het begrip van taal wordt steeds meer 
geautomatiseerd en dat is ook nodig als we een toekomst willen 
met die Star Trek computer, waarin onze devices ons echt gaan 
begrijpen, waar humanoid robots echt de Three Laws snappen, 
waar Web 3.0 - in welke definitie ook – gewoon werkt. Dat kan 
immers alleen met begrip van taal, niet enkel met betere IR. 
En zoals meneer Snowden ons recentelijk (sort-of) nog vertel-
de: met alleen keyword-search maak je veel te veel fouten. Er is 
nog een boel te doen.

Een greep uit een verzameling nederlandse chatbots
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The enormous success of Stanley Kubrick’s 2001 – A 
Space Odyssey in 1968 inspired and convinced him to 
make a sequel in 1982, which was filmed two years 
later. The movie 2010: The year we make contact starts 
with a mission report of Heywood Floyd, Chairman of 
the National Council of Astronautics, meant as a short 
review of the first movie 2001: A space Odyssey. In the 
distant future – the original movie dates from the time 
before Neil Armstrong sets foot on the moon – a large 
monolith of unknown composure or origin was found 
on the moon, buried under moon sand. The age of 
the surrounding rocks proved that it has been await-
ing events there for four million 
years. When it was finally exca-
vated and perceived light for the 
first time in millions of years, it 
transmitted a shriek signal to the 
surroundings of Jupiter. A space 
mission was established to inves-
tigate the destination of the signal.
Commander David Bowman 
and co-pilot Frank Poole were 
accompanied by three scientists 
(in deep hibernation) and HAL 
9000, an artificial intelligent 
computer that more or less con-
trolled the spacecraft Discovery. 
Apparently, on arrival at Jupiters’ 
moons, HAL turned
berserk, killed the scientists by 
shutting down their life support, 
killed Poole by attacking him 
in space using his own space-
pod, and nearly succeeded in killing Bowman as well. 
Bowman, having outsmarted HAL, shut down his cir-
cuits and went on to investigate the monolith. His last 
words: “My god, it’s full of stars”.

The sequel 2010 picks up nine years later. Floyd, 
being dismissed as chairman following the fatal space 
mission of the Discovery, is approached by a Russian 
colleague, who succeeds in convincing Floyd that a 
combined American-Russian mission is needed to be 
successful in returning to Jupiter and collect the data 
still stored in Discovery. Eventually, Floyd, the tech-
nician Curnow, and HAL-specialist Chandra, join a 

Russian team on board of the Alexei Leonov spacecraft 
onwards to Jupiter and the mysteries of the Monolith. 
It’s an uneasy alliance, since the US and the USSR 
are in state of conflict in Honduras. However, when 
Floyd and one of the female cosmonauts, both terri-
fied by dangerous aero-breaking manoeuvres to get rid 
of excess speed, lock themselves up in Floyds’ cabin, 
things sort out at least on a personal level.

The crew manages to dock with Discovery and Chan-
dra is able to revive the disconnected HAL. The inves-
tigations on the monolith by the crew have little effect 

and when the US and USSR 
become technically in state of 
war, the Alexei Leonov and the 
Discovery are ordered to leave 
separately for earth with their 
respective crew when the launch 
window opens. But then HAL 
clears his electronic throat and 
announces an incoming message 
for Dr. Floyd, stating that they 
must leave immediately as some-
thing gigantic is about to happen. 
Which is awkward, since the only 
way to do so – use the Discovery as 
a first stage booster for the Alex-
ei Leonov and then dismissing the 
craft – would imply the destruc-
tion of Discovery. Noone is happy 
to inform HAL of his imminent 
fate, yet they need his full coop-
eration to get out of there.

2010, the sequel to 2001, includes both the original 
actors playing Bowman and Floyd, as well as the voice-
over of HAL. As was the case with 2001, the movie is 
accompanied by a book by Arthur C. Clarke. But the 
similarities stop there. Whereas 2001 (the book) was 
written together with 2001 (the movie) in a joint effort 
by Clarke and Kubrick, 2010 (the movie) was filmed 
after 2010 (the book) was published. Where 2001 was 
reviewed as a superb science fiction movie and is one of 
the must-see films for every AI-student, 2010 received 
less critical acclaim. Hyams, the director of 2010, miss-
es the genius of Kubrick and violates the laws of phys-

i Hofstadter-Mobius-loop: A (fictional) error condition, according to Clarke, common to advanced computers with autonomous goal-
seeking programs such as HAL 9000. It can occur when the computer is given a directive in conflict with its basic design principles, 
and is unable to resolve the conflict. The symptoms are very similar to a schizophrenic psychosis in humans. Source: everything2.com.

Review
2010 - Odyssey Two

2010 - The Year We Make Contact
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as Dream and Reality, 1996, MIT Press. http://mitpress.mit.edu/e-books/Hal/chap5/five1.html
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ics for spectacular special effects. For example, in 
the vacuum of space, there are no giant explosions, 
stars don’t move and nothing is to be heard. Although 
perhaps inconvenient for the casual viewer, Kubrick 
acknowledged such facts while Hyams doesn’t. Also, 
Hyams adds an annoying layer to the movie which is 
lacking in the book: the cold war, of course eminent 
in the early 1980s, extends to the spacecraft, while 
Clark’s characters in the book showed more mutual 
respect despite their different origins. The storyline in 
the movie is sometimes rather thin, while the book is 
much more imaginative and a good example of Clarks’ 
style and theme. By all means, when you plan to see 
the movie, read the book as well.

But lets not to be too hard on 2010 by comparing it 
with 2001, which resides in a category by itself. Prob-
ably both movies, 2001 and 2010, are a trademark of 
the time they were filmed. The special effects in 2010 
– like the views of Jupiter and Io and the space-trip 
from Leonov to Discovery – are really great, measured 
by the standards of 1984. The movie was nominated 

for a number of (minor) Oscars but won none of them. 
Nice to know: both Clarke and Kubrick make short 
appearances in 2010.
Interesting is the role of the AI in the movie 2010. We 
are confronted with Dr. Chandra’s personal feelings 
of affection towards HAL, and on the other hand the 
view of the other astronauts: “it’s merely a machine”. 
However, Chandra insists that HAL owes respect as 
any other conscious being, whether they are made 
out of silicon or carbon, and decides to tell HAL the 
true cause of their early departure. Also we observe 
HAL’s conscious decision to help the crew towards 
Earth although it will cause its own destruction. We 

learn that HAL was suffering in 2001 from a so-called 
Hofstadter-Mobius-loopi and that his psychosis resulted 
from conflicting goals: he knew everything about the 
real purpose of the mission – to observe the monolith 
– but was not allowed by the US government to reveal 
anything to the crew as panic would spread. When 
HAL prevents radio contact with Earth, Bowman and 
Poole became suspicious and threatened to discon-
nect him. For an AI this is the equivalent of death, and 
a violation of his primary goal with respect to the mis-
sion: to observe the monolith. He cannot allow to be 
disconnected, yet also cannot allow the crew to have 
radiocontact, as that would have them find out what 
the real reason of the mission is. His only way to man-
age all goals was by killing the entire crew!

As in 2001, HAL is in 2010 again a conscious and 
intelligent entity, which was pretty much as AI foresaw 
its future in the 1960s and (maybe to a lesser extent) 
in the 1980s before Jerry Fodor and his Frame Problems 
scored a monster hitii and crushed all hopes of a logic-
driven, fully rational, fool-proof and incapable of error 

artificial intelligence. But then again, who wants a com-
puter that enjoys working with humans, but in the end 
decides to eliminate them all?

ReFeReNCeS
•	 2001:	A	Space	Odyssey (film) (Stanley Kubrick, 1968, 141 

minutes)
•	 2001:	A	Space	Odyssey (book) (Arthur C. Clarke, 1968, 

320 pages)
•	 2010	–	The	Year	We	Make	Contact (film) (Peter Hyams, 

1984, 114 minutes)
•	 2010	–	Odyssey	Two (book) (Arthur C. Clarke, 1982, 291 

pages)

The movie is packed with detail. Take the chess 
game between HAL and Poole. People have analy-
sed this gameiii and it turned out that HAL plays 
humanlike, rather than using a minimax algorithm: 
HAL plays in order to lure Poole into a trap a check-
mate him. Also, when the checkmate is inevitable, 
HAL chooses to play one of the most interesting 
chess sequences rather than the fastest checkma-
te. Without doubt, Kubrick picked this chess game 
– rather than any standard game – deliberately. Fur-
thermore, HAL makes an error when describing his 
move “Queen to Bishop three” while he actually 
plays “Queen to Bishop six”. It is still a mystery 
whether Kubric just erred or made a deliberate 
choice. It is because of these little mysteries that, in 
my opinion, 2001 indeed is the seminal AI-movie.

HAL captures both the expectations (an 
artificial brain that outperforms humans) 
and fears (what if it would turn against us?) 
that scientists and the general public had 
in the 1960s. For example, HAL played 
chess well enough to beat a human, which 
was unheard of in the 1960s. At that time, 
chess was considered extremely difficult 
to do well by any computer, and typically 
something to demonstrate men’s superio-
rity over computers. Furthermore, HAL is 
not only intelligent, but also conscious, gif-
ted with knowledge about almost any-
thing, and showing emotions like being 
anxious and fearful. At the time the movie 
was released, this was visionary.

2001 is true science-fiction. While the 
fiction is, er, fictional, the science is 
sound. No single law of physics is 
broken in the movie. In space, when 
you fire your laser at an alien space-
craft, you won’t see any laser beams 
nor hear a thunderous explosion, 
because we’re in a vacuum. Whereas 
most directors would sacrifice that 
fact to add some cool visual effects, 
Kubrick doesn’t, and even hired a sci-
entist on the set to make sure that 
everything that is depicted could pos-
sibly happen in reality. And yes, the 
movie is slowly progressing, as most 
1960s movies were.

Three reasons why 2001 is a good science-fiction movie
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Swarm 
intelligence

Lucy van Oostveen

Swarm Intelligence is een relatief nieuwe 
tak binnen de kunstmatige intelligentie 
waarbij simpele, zelfstandige agents samen 
intelligent gedrag vertonen. Zoals de naam 
al zegt, is dit gedrag gebaseerd op zwer-
men van dieren zoals vogels en vissen, 
maar er zijn ook algoritmes die gebaseerd 
zijn op het gedrag van grote groepen insec-
ten zoals mieren en bijen. 

Maar wat kunnen we hier nou mee binnen 
de kunstmatige intelligentie? Een bekend 
probleem is het optimalisatie probleem, 
een probleem waarbij de optimale oplos-
sing moet worden gevonden binnen de 
zoekruimte van het probleem. Deze ruim-
te beschrijft alle mogelijke oplossingen 
voor het probleem.  Een voorbeeld van 
een optimalisatie probleem is het bereke-
nen van de kortste route van je huis naar 
de supermarkt. Er zijn erg veel routes die 
je zou kunnen nemen, maar er is slechts 
één route (of in een bijzonder geval mis-
schien een paar routes) die het kort-
ste is. In dit geval lijkt het makkelijk om 
de kortste route te berekenen, maar stel 
je nou voor dat je geen kaart hebt en de 
weg niet weet, of je de kortste route naar 
China moet berekenen. Dat maakt het al 
een stuk lastiger. Op het moment dat het 
hele probleemveld niet bekend of onein-

dig groot is, is het erg lastig om de optima-
le oplossing te vinden. Om dit type proble-
men op te lossen zijn al meerdere dingen 
bedacht en swarm intelligence is er één 
van. 

 Particle Swarm Optimization 
Particle Swarm Optimization (PSO) is een 
vorm van swarm intelligence, ontworpen 
door Kennedy en Eberhart [1]. PSO werd 
oorspronkelijk ontwikkeld voor het simu-
leren van de bewegingen van vogels in een 
zwerm. Achteraf bleek het een goed algo-
ritme te zijn voor het oplossen van optima-
lisatie problemen. PSO maakt gebruik van 
“particles” (oftewel deeltjes) om de meest 
optimale oplossing te zoeken. Deze deel-
tjes bewegen zich door de zoekruimte van 
het probleem, waar alle mogelijke oplos-
singen zich bevinden. De snelheid en de 
richting van de deeltjes wordt beïnvloed 
door de beste positie van dit deeltje tot 
nu toe (pbest) en de beste positie van alle 
deeltjes in de hele zwerm (gbest). 

PSO werkt als volgt:
1) Initialiseer een populatie van deeltjes. 

Deze beginnen op willekeurige plek-
ken en hebben een willekeurige snel-
heid en richting binnen de zoekruimte.

2) Evalueer voor ieder deeltje hoe goed de 
huidige locatie is als oplossing van het 
probleem.

3) Vergelijk de huidige locatie van ieder 
deeltje met zowel zijn eigen beste loca-
tie (pbest) als de beste locatie van de 
zwerm (gbest). Is deze locatie beter, 
dan wordt pbest en/of gbest vervangen 
door de huidige locatie. 

4) Verander de snelheid en de richting van 
het deeltje. De nieuwe richting en snel-
heid word beïnvloed door zowel pbest 
als gbest. Het deeltje beweegt richting 
een punt tussen pbest en gbest in.

5) Herhaal vanaf 2) totdat er een oplos-
sing wordt gevonden die goed genoeg 
is of er een bepaald aantal iteraties zijn 
doorgelopen.

Eén van de redenen dat PSO veel gebruikt 
wordt, is omdat het algoritme onafhanke-
lijk is van het type probleem. Zolang het 
probleem bestaat uit een zoekruimte en 
er een goede heuristiek bestaat om uit te 
vinden hoe goed een bepaalde oplossing 
is, kan PSO gebruikt worden. Daarnaast 
zijn er erg weinig parameters die gevari-
eerd kunnen worden, dit maakt het mak-
kelijk om de instellingen van het algoritme 
te verfijnen en het beter te laten werken 
voor een specifieke situatie. 

 Ant Colony Optimization 
Ant Colony Optimization (ACO) is een 
verzamelnaam voor alle algoritmes die 
gebaseerd zijn op het gedrag van mieren. 
Mieren gebruiken namelijk niet hun ogen, 
maar navigeren door middel van geur. Het 
Ant System is één van de eerste ACO's 
en is ontwikkeld door Marco Dorigo [2] 
als promotieonderzoek. Dit algoritme 
zoekt de kortste route tussen twee pun-
ten in een graaf en is geïnspireerd op de 
manier waarop mieren de kortste weg zoe-
ken tussen hun nest en een voedselbron. 
Bij het Ant System wordt er een popula-
tie van mieren aangemaakt. Iedere mier 
gaat op zoek naar de voedselbron. Op het 
moment dat alle mieren deze bron heb-
ben gevonden, gaan de mieren terug naar 
het nest terwijl er een spoor van feromo-
nen (geurspoor) achtergelaten wordt op de 
route die iedere mier genomen heeft. Als 
een mier tijdens het zoeken een geurspoor 
tegenkomt, is er een bepaalde kans dat hij 
dit spoor zal gaan volgen, doet hij dit niet, 
gaat hij verder op zoek naar de voedsel-
bron. Feromonen verdampen na verloop Vogels in een zwerm
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van tijd. Dit betekent dat sporen waarop 
veel mieren lopen langer zullen blijven 
bestaan dan sporen waarop weinig mieren 
lopen. Meer feromonen zorgen er name-
lijk voor dat het langer duurt voordat het 
hele spoor is verdampt. Ook zullen kor-
te routes langer blijven bestaan dan lange 
routes, omdat verschil tussen de eerste en 
de laatste feromoon kleiner is. 

 Max-Min Ant System 
Er zijn een aantal bekende varianten van 
het Ant Sytem van Dorigo. Eén van de 
bekendste is het Max-Min Ant System 
(MMAS) van Hoos en Sützle [3]. Het 
MMAS algoritme lijkt erg op het oor-
spronkelijke algoritme met als verschil tus-
sen de twee dat de mieren op een andere 
manier een feromonenspoor achterlaten. 
Bij het oorspronkelijke algoritme laat 
iedere mier een geurspoor achter, terwijl 
bij het MMAS alleen de mier met de bes-
te route een geurspoor achterlaat. Daar-
naast zit er een grens op de hoeveelheid 
feromonen per plek, dus kunnen er nooit 
meer of minder feromonen zijn dan een 
bepaalde waarde. Bij MMAS heeft de bes-
te oplossing een veel grotere invloed dan 
bij Ant Sytem. Het voordeel is dat een 
oplossing sneller wordt gevonden, maar 

het nadeel is dat er een grote kans is dat 
er suboptimale oplossing wordt gevonden. 

 Ant Colony System 
Een andere variant op het AS is het Ant 
Colony System (ACS) ontwikkeld door 
Dorigo en Gambardella [4]. Dit algorit-
me verschilt in sommige opzichten meer 
van het Ant System. Het eerste verschil is 
dat  de feromonen tussendoor al worden 
gedropt in plaats van aan het einde, als alle 
mieren een oplossing hebben gevonden. 
Daarnaast gaat het bepalen van de rou-
te net wat anders dan bij het Ant System. 
Elke keer als een mier een stap wil zetten 
kiest hij met een bepaalde kans tussen de 
volgende twee opties: 
1) Hij kiest voor de node met de hoog-

ste feromonenwaarde vermenigvuldigd 
met de heuristiek van de plek waar hij 
naartoe gaat (meestal is dit 1/padlengte) 

2) Hij kiest het pad op dezelfde manier als 
in het Ant System. 

Op het moment dat  alle mieren de oplos-
sing hebben gevonden wordt het geuren-
spoor van de beste mier ook nog versterkt, 
zoals in het Max-Min Ant System. Het Ant 
Colony System probeert dus een balans te 
vinden tussen het snel convergeren naar 
de beste oplossing en voorkomen van het 
vinden van een suboptimale oplossing. 

 Toepassingen 
Net als alle andere swarm intelligence 
algoritmes, kunnen mieren gebruikt wor-
den voor optimalisatie problemen. Omdat 
mieren specifiek goed zijn in het vinden 
van de kortste route, zijn mierenalgorit-
mes erg geschikt voor MANET's (Mobi-
le Ad Hoc Netwerken). Een MANET is 
een netwerk dat  alleen bestaat uit mobie-
le apparaten. Deze apparaten kunnen 
bewegen en op willekeurige momenten 
aan het netwerk worden toegevoegd of 
worden verwijderd. De mobiliteit van de 
apparaten zorgt ervoor dat de routes van 
de ene node naar de andere node in het 
netwerk steeds moeten worden aangepast. 
Omdat de apparaten mobiel zijn, moet er 
ook rekening gehouden worden met de 

beperkte batterijcapaciteit van de appara-
ten. Hiervoor is het AntHocNet model [5] 
ontwikkeld. Bij AntHocNet produceren 
de nodes “ant agents”. Deze agents heb-
ben als taak om een weg te vinden naar 
een bepaalde node. De agent verzamelt  
informatie over de kwaliteit van de route 
en op het moment dat deze agent op zijn 
terugweg is, update hij de route informa-
tie op de tussenliggende nodes. Dit upda-
ten doet de agent door middel van fero-
monen. Naast de informatie die de agents 
langsbrengen bij de nodes, is er ook een 
diffusieproces van de feromonen. Nodes 
sturen korte berichtjes aan hun buurnodes 
met alle bestemmingen waar de node infor-
matie van heeft. De buurnodes slaan deze 
informatie ook op. De ant agents gebrui-
ken zowel de feromonen als deze waar-
den om op zoek te gaan naar de beste rou-
te. Data die wordt doorgestuurd gebruikt 
dezelfde routes als de mieren, alleen dan 
zonder de kans dat ze ook opzoek kunnen 
gaan naar een nieuwe route. 

Swarm intelligence werkt goed voor het 
vinden van optimale routes, wat natuur-
lijk suggereert dat het ook in andere opti-
malisatie problemen goed van toepassing 
kan zijn.
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Een schematische weergave van PSO. 
De rondjes staan voor de deeltjes, de x 
voor de pbest van ieder deeltje en het 
vierkantje voor de gbest. De vectoren, 
afhankelijk van pbest en gbest, geven de 
richting en snelheid van de deeltjes aan. 
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 Introduction 
Coreference resolution is the task of resolving different descrip-
tions in natural language to the same underlying entity in the 
real world. Consider the following example:

(1) Theo Maassen is een cabaretier uit Eindhoven. 
De entertainer houdt zijn eerste show in Groningen.
English: Theo Maassen is a comedian from Eind-
hoven. The entertainer is hosting his first show in 
Groningen.

In this example, Theo Maassen, cabaretier (‘comedian’) and enter-
tainer (‘entertainer’) all refer to the same entity in the real world, 
namely Theo Maassen himself. Humans solve coreference very 
rapidly all the time and they do this without much cognitive 
processing. However, for language processing systems, such as 
question answering and summarization, understanding and solv-
ing coreference resolution is a necessary challenge and still far 
from solved. We view coreference resolution as a binary classi-
fication task that can be solved by supervised machine learning, 
which means that for every pair of noun-phrases (NP’s), the task 
of a classifier is to determine whether the NP pair is coreferen-
tial or not (positive or negative). We want to give the classifier 
information about the environment of the NP-pair and infor-
mation about the NP’s themselves. This is done in the form of 
a feature vector, which contains a combination of lexical, posi-
tional, syntactic and semantic information sources. Especially 

semantic information sources seem quite useful for the task, 
since we know that people base their decisions strongly on real 
world knowledge. In this study, we focus on adding features from 
a specific semantic information source, namely automatical-
ly generated semantic clusters of Dutch nouns. This has been 
done before by Hendrickx et al. (2008) by using noun-clusters 
made by Van Der Cruys (2005), but they only tested clusters 
with an average of 10 words per clusters and never empirically 
tested different average sizes. We investigate the effect of aver-
age cluster size and hypothesize that that the optimal average 
size of a cluster will be higher than an average of 10 words per 
cluster, as was used in Hendrickx et al. (2008).

1.1 Clusters
The observation that both nouns of an NP-pair belong to the 
same cluster might be strong evidence of a coreferential rela-
tion. Consider the clusters used by Hendrickx et al. (2008), 
as found in table 1. Consider example (1) again. In this exam-
ple, cabaretier and entertainer corefer and they're both a mem-
ber of cluster 127. Also, many of the words in cluster 127 can 
refer to each other. For instance, cabaretier and stand-up comedi-
an (‘stand-up comedian’), clown (‘clown’) and entertainer or komiek 
(‘comic’) and entertainer. So, knowing that two words are a mem-
ber of the same cluster seems useful for coreference resolution. 
But, the same example also shows why having this information 
can hurt. Eindhoven and Groningen do not corefer (and will nev-
er corefer in other contexts), but are a member of the same clus-
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ter. A more informative source might be the combination of 
clusters. Consider example (2):

(2) Clarence Seedorf won de Champions League 
vier keer. De international was echter nooit erg 
geliefd in Nederland.
English: Clarence Seedorf won the Champions 
League four times. The international was, however, 
never really popular in The Netherlands.

Cluster 867 is a list of successful Dutch soccer players from Ajax 
and cluster 615 is a cluster of words that often corefer with (suc-
cessful) soccer players. In this example, it will help classifying 
Clarence Seedorf and international (‘international’) as coreferen-
tial. The combination of those two clusters is strong evidence of 
a coreferential relation. 
Cluster 765 is a list of successful players from Feyenoord and 
cluster 917 exists of iconic soccer players over the last 50 years. 
Because they both exist of soccer players, they also corefer 
often with cluster 615. So, the classifying algorithm needs to 
learn three relational clues, namely that the combination of 
clusters 615-756, 615-867 and 615-917 are a clue that the noun-
pair might be coreferential. If those clusters are added togeth-
er in one cluster, the classifier doesn't have to learn three strong 
relational clues, but it only has to learn one. This will make the 
learning process faster and it will improve the performance of 
the classifier. If we use a higher average of words per clusters 
than used in Hendrickx et al.(2008), it seems likely that all soc-
cer players will be clustered together. This is not only the case 
for soccer players, but also for cities, musicians, companies and 
other examples. So, using a higher average size than 10 words 
per cluster seems beneficial for coreference resolution. In this 

paper, we try to find an optimal cluster size and hypothesize 
that using a higher average of words per cluster might be bene-
ficial for the automatic parsing of coreference resolution using 
machine learning. 

1.2 Related work
For Dutch, Hoste and Daelemans (2004) created a machine 
learning system using a K-NN classifier and using 17 basic fea-
tures. Hendrickx et al. (2008) added semantic information 
sources using the automatically generated semantic clusters 
made by Van der Cruys (2005) and showed an F-score of 46.45 
for their baseline and a small increase in performance for add-
ing cluster features (F-score 47.11).

 Method 
2.1 Features
There are several information sources that contribute to solving 
coreference resolution, for example syntactic, morphological, 
lexical, positional and semantic information sources. Because 
we want to know the impact of adding the noun clusters, we 
have to create a baseline. The baseline only exists of informa-
tion we can directly extract from the actual sentences in the 
annotated corpora. We use seven features also used in Soon 
et al. (2001) and five features used by Hoste and Daelemans 
(2005). This includes very basic and useful features such as 
string-match, same-named-entity, gender-agreement and num-
ber-agreement.

2.2 Clustering 
The more information we have about a particular noun, the 
more certain it is that it ends up in the right cluster. The noun 
clusters are created by using the automatically annotated cor-
pus Lassy Large, composed from multiple corpora (Eindhoven, 
Wikipedia, Europarl, Sonar500). It contains 700 million words. 
Noun clusters for Dutch data were made before by Van der 
Cruys (2010), using the Twente Nieuws Corpus. In his disser-
tation, he carefully lays out a method for evaluating semantic 
similarity and creating noun clusters. It works by looking at the 
environment in which a noun occurs and constructing a feature 
vector that stores all information about the environment of that 
particular noun. All feature vectors together result in a noun-
by-features matrix that can be clustered in different cluster-files 
for the different average sizes. We carefully followed this meth-
od in our study and obtained nine different cluster-files with an 
average of 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 and 50 words per cluster. 
The actual dividing of the feature vectors into a number of clus-
ters is done by a K-means clustering algorithm. For a detailed 
explanation of how we obtained the clusters, we refer to Van 
Der Cruys (2010).

2.3 Cluster features
To encode the semantic information of the noun clusters, we 
use the features sameCluster and (cluster1,cluster2). The possible 
values for sameCluster are 0 or 1 and cluster1 and cluster2 are the 
cluster numbers the antecedent/anaphor is in, or NA if the NP 
isn’t part of a cluster. 
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127 Cabaretier, clown, entertainer, goochelaar, komiek, 
stand-up_comedian, strateeg
English: Comedian, clown, entertainer, magician, comic, 
stand-up_comedian, strategist

598 Amsterdam, Den_Bosch, Den_Haag, Eindhoven, 
Groningen, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, 
Zwolle

615 aanvaller, aanvoerder, captain, doelman, exinternational, 
international, keeper, libero, middenvelder, routinier, spits, 
sterspeler, verdediger
English: attacker, captain, captain, goalkeeper, exinternatio-
nal, international, keeper, libero, midfielder, veteran, 
striker, star player, defender

765 Gaston_Taument, John_de_Wolf, Orlando_Trustfull, 
Peter_Bosz, Regi_Blinker, Rob_Witschge,  
Ronald_Koeman, Standard_Luik, Ulrich_van_Gobbel

867 Clarence_Seedorf, Danny_Blind, Edgar_Davids, Edwin_
van_der_Sar, Finidi_George, Frank_Rijkaard,  
Jari_Litmanen, Marc_Overmars, Patrick_Kluivert, 
Peter_van_Vossen

917 Asprilla, Baggio, Beckenbauer, Charlton, Cruijff, Gullit, 
Keizer, Maradona, Pele, Van_Basten, Walter, Wilkes

Table 1: An example of the noun clusters, made by Van 
der Cruys (2005)
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2.4 Experiment
To create a trainingset and testset, we use the coreference anno-
tated KNACK-2002 corpus, to create the dataset with posi-
tive and negative instances. We only train and test on common 
nouns, because cluster features are only useful for solving coref-
erence resolution for that type of nouns. This is due to the fact 
that pronouns and to a lesser extent proper nouns, do not car-
ry much (if any) semantic information. To form the test instanc-
es, all NP’s starting from the second NP are possible anaphors, 
and all preceding NP’s are possible antecedents. This is done 
for a scope of 20 sentences.  All NP-pairs are labeled  as coref-
erential or not (positive or negative), as has been done in Hoste 
and Daelemans (2005). This led to a dataset of 129182 instanc-
es of common nouns, in which 3491 instances are labeled  
positive (2.7%).
Using the nine different clusters-files, we created nine differ-
ent datasets. For every cluster-file, the different sameCluster and 
cluster1,cluster2 features are added to our baseline. Because the 
baseline is the same for every cluster, testing the performance of 
the classifier will test the impact of the different clusters on the 
performance of the classifier. 
For the actual classifying, we used the memory-based-learning 
system TiMBL, developed by Daelemans et al. (2004). TiMBL 
contains a collection of memory-based machine learning meth-
ods, including K-Nearest-Neighbour (K-NN), the one we used. 
We chose TiMBL specifically because we want to compare our 
results to Hendrickx et al. (2008), who also used TiMBL. We 
did a K-NN (K=1) 10-fold cross validation experiment on all 9 
datasets. 
The evaluation is done by precision and recall of the positive 
examples, ultimately leading to an F-score. This is calculated 
only based on the classifications of positive instances, because 
of the overwhelming number of negative instances.  This is 
common in coreference resolution and was also done by Hen-
drickx et al (2008). These scores are calculated for each of the 9 
datasets created by adding different cluster features.

 Results 
Table 2 shows the precision, recall and F-score for every aver-
age size of words per cluster used for creating the nine different 
cluster feature sets.
Adding cluster features drastically improves performance  from 
a baseline F-score of 0.2841 to an average F-score of 0.3635. 
This huge improvement is mostly due to an improvement in 
recall from 0.2212 for the baseline to an average of 0.3286 for 
adding cluster features. Precision only improved from 0.3866 for 
the baseline to an average of 0.4064. An average cluster size of 
10 led to the best F-score. The second and third best F-score 
were achieved by an average cluster size of 3 and 15. The results 
suggest that moving away from an average cluster size of 10 will 
hurt the performance of the classifier. However, an average 
cluster size of 40 obtained a better F-score than an average  clus-
ter size of  20 or 30 words per cluster. So, adding cluster fea-
tures benefits the automatic parsing of coreference resolution 
a great deal, but using a higher average size than 10 words per 
cluster does not seem to improve the classifying.

 Discussion 
In this paper we investigated the effect of adding information 
about membership in automatically generated semantic noun 
clusters as features to improve coreference resolution. Adding 
cluster features showed a big improvement, our baseline results 
improved from a baseline F-score of 0.2841 to an average 
F-score of 0.3635 (27,9%). We also found an optimal size of 10 
words per cluster. The rest of the results suggest that the more 
we move away from an average cluster size of 10, the more it 
will hurt the performance of the classifier. So, Hendrickx et al. 
(2008) did have the right empirical solution,  without testing. 
Hendrickx et al. (2008) received a higher F-score (45.6) for all 
three noun types, after adding the cluster features. But, they 
used a richer set of basic syntactic features (e.g. clause informa-
tion, dependency paths) than was used in this study, because of 
the information available at the time of the parsing.
The results do now show that using an higher average clus-
ter size than 10 is beneficial for automatic coreference resolu-
tion.  This might be due to the fact that, when  more words 
are clustered together on average, semantically dissimilar words 
sometimes end up in the same cluster, because they have to be 
assigned to a cluster. The disadvantage of clustering together 
semantically dissimilar words exceeded the advantage of add-
ing together different clusters with members of the same type, 
such as cities, soccer players, musicians, etc. Clusters could be 
optimized manually, but then we are in danger of manually cre-
ating a WordNet-like database, instead of empirically finding 
the semantic relations between nouns. We might miss or man-
ually edit information provided by the clustering algorithm that 
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Average  
clustersize Precision Recall F-score

Baseline 0.3866 0.2212 0.2814

50 0.3969 0.3286 0.3595

40 0.4061 0.3300 0.3641

30 0.3989 0.3266 0.3591

20 0.4024 0.3306 0.3630

15 0.4077 0.3323 0.3662

10 0.4164 0.3311 0.3689

5 0.4045 0.3294 0.3631

3 0.4147 0.3309 0.3681

2 0.4094 0.3283 0.3644

Table 2: Precision, recall and F-score foor the different averages of 
cluster sizes

221 Knokke, Damme, Middelkerke, Koekelare, Diksmuide, 
Blankenberge, Koksijde, Beernem, Nieuwpoort, Jabbeke, 
Gistel, Brugge, Ichtegem, Kortemark

943 regio, richting, district, station, spoor_lijn, hartje, stad, 
gewest, provincie, bisdom, arrondissement, gemeente, 
woon_plaats

Table 3: Two clusters based on an average cluster size 
10 words per cluster
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seems counter intuitive, but is useful for coreference resolution. 
This will be explained in example 3.

4.1 Analysis
To show how cluster features differ from other semantic fea-
tures (such as WordNet), we show an example extracted from 
our test data, in which we explain how adding the cluster fea-
tures led to a different result than our baseline.

(3) Tussen de 11de en de 15de eeuw verkochten koop-
lui uit alle hoeken van Europa in Brugge een waaier 
van goederen, gaande van basisproducten tot exclusieve 
luxewaren. De stad is altijd een internationale handels-
plaats geweest.

English: Between the 11th and 15th century, merchants 
from all over Europe sold in Brugge a range of goods, 
ranging from basic to exclusive luxury goods. The city 
has always been an international marketplace.

Example 3 is a positive instance, because stad (‘city’) en Brugge 
both refer to the same entity in the real world. Our baseline 
algorithm classified this example as negative, while the classifier 
correctly classified this example if the two cluster features were 
added, based on an average of 10 words per cluster. The algo-
rithm correctly learned that words in cluster 221, Flemish villag-
es or small cities, often corefer with words in cluster 943, words 
often used to refer to villages or cities. This example shows why 
synonym or hyponym information may fall short and why man-
ually editing the clusters is dangerous. For example, richting 
(‘direction’) and provincie (‘province’) aren’t words an editor might 
manually cluster together. Cluster 943 certainly doesn’t contain 
only synonym or hyponym information, yet all words are often 
used to corefer with villages or cities, so for this task we want the 
classifier to have this information. 

4.2 Future research
The feature for automatically generated semantic clusters might 
be limited. A combination of automatically generated noun-
clusters and keeping track of coreference chains existing of 
more than two words would be interesting to see. It might be 
useful to keep track of words that already coreferred togeth-
er (forming a coreference chain). For example, if entertainer 
referred to komiek and komiek referred to stand-up comedian, this 
is evidence for a possible coreferential relation between enter-
tainer and stand-up comedian, while our approach does nothing 
with that information. Maybe even a combination of noun-clus-
ters and coreference chains might be possible, creating clusters 
of words that already referred to each other and words that are 
likely to do so. The clustering itself seems hard to improve, now 
that we see that average cluster length doesn’t show much room 
for improvement. 
An interesting option also might be an extra cluster feature, indi-
cating whether nouns in a certain cluster are able to corefer at 
all. As we saw in example 1, this is important, because certain 
clusters have members that can never corefer (Groningen, Eind-

hoven, Rotterdam), but other clusters do have members that are 
able to corefer (cabaretier, entertainer, komiek). Being able to 
encode this information might be beneficial for improving the 
cluster features and is an interesting subject for further research.

 Conclusion 
In this paper, we used automatically generated semantic clus-
ters to improve coreference resolution. Specifically, we tried to 
find an optimal cluster size and hypothesized  that the optimal 
average size of a cluster will be higher than the average size (10) 
of the clusters used in Hendrickx et al. (2008). We found a 
27,9% improvement in F-score for adding the cluster features, 
and found by testing different cluster sizes that the optimal aver-
age size of the clusters is around 10 words per cluster, with the 
F-score decreasing the more we move away from an average of 
10. Automatically generated semantic clusters might be useful 
for future work, but probably only to improve more promising 
semantic information sources.

 Acknowledgements 
Special thanks to Jennifer Spenader for advising me along the 
way and giving helpful feedback about the paper. I’m also very 
grateful to Tim van der Cruys for meeting with me and provid-
ing me with a python library to construct the noun-by-features 
matrix.

ReFeReNCeS
•	 Daelemans,, W., Zavrel, J., Van der Sloot, K., Van den Bosch, A.: 

TiMBL:	Tilburg	Memory	Based	Learner,	version	5.1,	reference	ma-
nual. Technical Report ILK-0402, ILK, Tilburg University (2004)

•	 Van de Cruys, T.: Semantic	clustering	in	Dutch. In: Proceedings of 
the Sixteenth Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN). 
(2005) 

•	 Tim Van de Cruys. 2010. Mining	for	Meaning.	The	Extraction	of	
Lexico-semantic	Knowledge	from	Text. PhD thesis. University of 
Groningen, The Netherlands.

•	 Hendrickx Iris, Véronique Hoste, Walter Daelemans. ‘Semantic	and	
syntactic	features	for	coreference	resolution	for	Dutch.’ In: Procee-
dings of the CICLing-2008 Conference, Haifa, Israel, Berlin: Sprin-
ger, 2008, p. 351- 361.

•	 Hoste, V., & Daelemans, W.(2005). Learning	Dutch	coreference	re-
solution.	Proceedings of the Fifteenth Computational Linguistics in 
the Netherlands Meeting (CLIN 2004).

•	 George A. Miller (1995). WordNet:	A	Lexical	Database	for	English.	
Communications of the ACM Vol. 38, No. 11: 39-41.

•	 Soon, W., Ng, H., Lim, D.: A	machine	learning	approach	to	corefe-
rence	resolution	of	noun	phrases.	Computational Linguistics 27(4) 
(2001) 521{544}



24    nummer 2, oktober 2013

Jelte van Waterschoot,  RU Nijmegen

Nonverbal communication:
 Embodied conversational agents

The way we interact with computers started off with 
punch cards sticking into machines filling up an entire 
room. As time went by, modalities like the computer 
mouse and keyboard were used to work with comput-
ers efficiently. Nowadays, we talk to our smartphone, 
commanding it to call our boss from work with our 
voice. Speech recognition has improved much in the 
last couple of years, yet it is not the most used form 
of interaction for people. The most powerful tool to 
communicate is nonverbal communication. 

Nonverbal communication is all communication 
where, either spoken or written, language is not used 
to interact. Examples are body language, face expres-
sions, paralinguistics, (i.e. the tone when you talk), the 
activity you are doing, etcetera. Understanding non-
verbal communication is unique to the intelligence of 
living things. In order to communicate more naturally 
with artificial agents, they need to understand nonver-
bal signals as well.

 Embodied Conversational Agents 
Embodied conversational agents (ECAs) [1, p2] are 
agents who try to interact in human computer inter-
action as if it was human human interaction. Justine 
Cassell has worked for over ten years with ECAs. One 
area of interest in nonverbal communication for ECAs 
is gestures. There exist all kinds of gestures. Gestures 
we often consciously use are so called propositional 
gestures, like pointing to a corner where you ask your 
roommate to move a chair. However, these are not the 
most commonly used gestures when we interact. The 
gestures used most often are spontaneous gestures. 
The funny thing about those gestures is that we do not 
consciously process them and once we execute them, 
we do not recall having them performed at all. The 
main reason for this is that it is to convey a message to 
the receiver and once it has been understood, all ges-
tures, even the words spoken, are syntactically forgot-
ten, only the semantics of the message remain [2]. Cas-
sell postulates that it is vital to gain knowledge about 
how gestures and speech intertwine, in order to create 
more effective and natural communication between 
humans and artificial agents.

Several issues arise when trying to implement gestures 
as a part of speech. There is the temporal issue, when 
gestures are prepared to be performed at the right 
time. Or the semantic issue, where the gestures often 
complement and enforce spoken language. Anoth-

er interesting issue is discourse integration [1, p. 14], 
which happens when we might give the same answer 
to a question, but emphasize the important word(s) in 
that utterance. For example, when one asks you “Who 
did you call?”, you could say: “I called in sick today 
to my boss.” or when someone asks: “Why did you 
call?”, you can still say the same thing: “I called in sick 
today to my boss.” Discourse gestures emphasize the 
main word from the sentences, instead of only adjust-
ing your pitch on the particular word, a discourse ges-
ture is performed at the moment a keyword is used. 
As you might guess, understanding gestures makes it 
easier to understand the one who is conveying a mes-
sage, as the speaker indicates when important utter-
ances occur.

 Learning by good agent, bad agent 
Learning is a great deal in artificial intelligence, as we 
want machines to learn in order to obtain knowledge 
themselves. Understanding how to learn and how non-
verbal communication plays a role is therefore neces-
sary. Often when we start at something new, like play-
ing sports or playing a musical instrument, we are 
positively encouraged by our teachers. The longer you 
will practice though, the tougher your teacher will be 
on you. For one, he knows you better and for two, 
to get better, you cannot be let off easy. This is sim-
ply the way humans teach humans. Amy Ogan et al. 
suggest that until today, most artificial tutors are not 
most effective in teaching someone. The main reason 
for this is that agents still not teach the same way to 
humans as humans do, as Ogan et al. say: “Howev-
er, most teachable agents focus on the cognitive ele-
ments of the interaction and, to date, none have been 
designed based on analyses of the social behaviors that 
emerge as a part of successful peer tutoring.” [3, p. 1] 
They suggest that an agent needs to behave itself as if 
it were a human tutor. Their study about tutors and 
tutees (the ones whom are taught something) in peer 
sessions, where the first teaches the latter a certain task, 
indicates that the tutors feel responsible for keeping 
attention on the task at hand. The tutees on the oth-
er hand feel responsible for the interaction at a face-
threatening and playful level. The study results indi-
cate that multiple sessions of tutoring are necessary 
with increasingly more face-threatening, by challeng-
ing and insulting the tutor by the tutee, while yet con-
taining synchrony with the tutor’s usage of face-threat 
in return. Of course, an artificial tutor will not imme-
diately become the human tutee’s best friend, but it 
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can start with more positive encouragement and then 
increase impoliteness until a certain level to challenge 
the tutee and to make him work his best, like play-
ing good cop first and bad cop later on. Note that this 
study was only tested with chatting, so next to emoti-
cons and expressive punctuation as indirect non-verbal 
cues, there were no direct non-verbal cues. However, 
as indicated by the first part, the addition of non-ver-
bal communication will only help better in designing 
a tutoring agent. On the other hand, when an agent 
is the tutee, it significantly helps the human tutor to 
better understand the domain of tutoring in the peer 
session, as the tutee will reveal the problems with the 
domain [4].
 
 NUMACK 
NUMACK [5] is an actual implementation of an ECA 
who uses not only speech, but also gestures and facial 
expressions to communicate effectively with humans. 
NUMACK is ‘specialized’ in giving route directions to 
people, which itself requires a good representation of 
knowledge about the gestures humans use when giv-
ing directions. When people give directions, they often 
use two types of gestures; in route perspective and in 
survey perspective [6, p5]. The first means that the 
route is described in the sense of you yourself walk-
ing the route, whereas the latter means that you are 
looking at the route in birds eye view, meaning you 
describe buildings and roads relative to each other. 
Gestures used in route giving can as well be an indi-
cation of location (i.e. ‘it’s on your left’ by raising your 

left arm to the left) or to indicate information about 
landmarks (i.e. ‘the tall red building’ by spreading out 
both hands as far as you can). To create a useful map 
for NUMACK to work with, all the paths and relevant 
landmarks need to be represented on the map. These 
landmarks need semantic meaning as well as the col-
our, width, etcetera. The location of both the listener 
and speaker need to be contained as well, in order to 
perform the right gestures for connecting the gestures 
to the landmarks in the route directions. In the paper 
of Striegnitz et al. you will find more details about the 
implementation of NUMACK, also containing the 
type of gestures and planning of the direction giving 
behaviour. In a later paper by Hasegawa et al. [7] they 
found out that though GPS is far more efficiently for 
route planning, participants of an experiment of com-
paring GPS, robots and ECAs indicated that commu-
nicating with an ECA felt more natural, which is exact-
ly the goal of designing such agents.

To sum it all up, ECAs are novel in the world of non-
verbal communication in AI. Unfortunately until now 
most gestures have dealt with tutoring and giving direc-
tions. Having actually informal conversations with an 
ECA is what should be ultimately achieved. Interacting 
with artificial agents more naturally has been indicated 
as a necessary step for acceptance of robots in our life. 
ECAs seem to play a big part in this issue and it is curi-
ous in which direction it will progress.
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Taalbabbel
Kim Feenstra Kuiper, RU Nijmegen

Gister zat ik met een Zweeds en Amerikaans meisje aan 
tafel, en hoewel dit het begin zou kunnen zijn van een slechte 
grap, is het dat niet. Het Amerikaanse meisje voelde zich ont-
zettend schuldig dat wij engels moesten praten, speciaal 
voor haar. We spraken natuurlijk niet alleen voor haar engels, 
mijn Zweeds en haar Nederlands is namelijk zo crap dat we 
wel engels moesten praten! Maar ook als er geen engelstali-
ge aan tafel zat, hadden we engels met elkaar gesproken. 
Toch vreemd dat we dan beiden niet onze moedertaal spre-
ken, maar elkaar prima kunnen verstaan. 

Wij Nederlanders spre-
ken vele talen, de mees-
ten kunnen zich wel vin-
den in engels, Duits, een 
beetje Frans en mis-
schien wat Spaans of Ita-
liaans. Dat is toch ontzet-
tend fijn voor alle Fransen 
die géén engels spreken, 
met hen praten we Frans. 
Praten lukt mij overigens pri-
ma, maar – taaltechnisch goed – 
schrijven vind ik (ook in het Neder-
lands) niet het makkelijkst. Met t, of d, 
met streepje of zonder streepje, het 
groene boekje verandert  bijna jaar-
lijks en ik hou het niet meer bij.

Toch ironisch dat ik dan een 
column schrijf… Dat zou ik nooit 
gedaan hebben zonder alle spel-
lingcorrectors. Spellingcorrectors, hoe 
werken die eigenlijk? De enige manier die ik ooit geleerd heb 
(bij wiskunde) is het gebruik van de Levenshtein afstand: “Telt	
het	aantal	elementaire	bewerkingsoperaties	dat	je	nodig	hebt	
om	 van	 het	 ene	woord	 naar	 het	 andere	woord	 te	 komen.	
Operaties	zijn:	letter	vervangen,	letter	toevoegen,	letter	verwij-
deren”. (Het gekke is alleen dat het woord Levenshtein niet 
word geaccepteerd door de spellingcorrector.)  

Deze spellingcorrector werkt best prima, totdat je in twee 
talen gaat schrijven. Dat komt in artikelen niet vaak voor, maar 
in mijn telefoon waarop ik Nederlanse en engelse smsjes typ/
swipe wel. Degene die een bilingual woordenboek heeft geïn-
troduceerd is dan ook mijn held. Zo zien we dat de technolo-
gie ons bijhoudt, het voldoet aan onze wensen. In de vorige 

editie van De	Connectie stond een nieuwsartikel over Micro-
soft die een engels stuk gesproken tekst automatisch vertaalt 
naar een andere taal en dat kan laten uitspreken met de klan-
ken van de gebruiker. Hiervoor worden Deep Neural Net-
works gebruikt, met slechts een uur data van de gebruiker. 

Deze vertaalontwikkeling had ik vorig jaar nodig in Noord-
Zambia, in een regio waar ze Bemba spreken. Natuurlijk strui-
kel ik wel eens over een engels woord, maar Bemba? Dat lijkt 
een onmogelijke taal om uit te spreken, wat voorbeelden: 
Mulishani (Hoe gaat het?), Mwashibukeni (Goedemorgen), Ila-

ya lyabanakashi (Jurk). Hoe zouden deze talen zich tot 
dit geëvolueerd hebben? Het lijkt namelijk hele-

maal nergens op! Terwijl de talen in europa altijd 
wel op iets van hun buurlanden lijken… Maar 

de software van Mircosoft 
zou dus echt een toevoe-

ging hebben in landen 
die een taal spreken 
die wij niet kennen. 

Het enige waar we 
dan nog problemen 

mee hebben is dat de 
software de inhoud niet 

altijd begrijpt, grapjes en der-
gelijke. Zoals het begin van deze 
column, waarom beginnen 
Nederlandse grappen vaak met 
drie verschillende nationaliteiten 

die aan tafel zitten? In het buitenland heb ik het 
probleem dat veel mensen een grap niet snappen (dat pro-
bleem heb ik in Nederland natuurlijk ook wel eens, maar in het 
buitenland overkomt het me vaker), als ik er één vertel. 

Later, als in véél later (of gewoon in een Sci-Fi film), en we 
vast allemaal artificiële vertaalmachines in ons hebben, kun-
nen deze machines hopelijk ook het grapje vertalen naar een 
grapje die in hun cultuur past, zodat iedereen hem snapt, en 
iedereen kan lachen : ). en dan kunnen wij, als Nederlanders, 
eindelijk stoppen met de Franse en Duitse lessen op de mid-
delbare school, omdat we dan al in iedere denkbare taal kun-
nen communiceren en mensen laten lachen. 

Ik vertel graag verhalen, het liefst drie keer hetzelfde verhaal tegen dezelfde persoon. Om 

dezelfde column in drie verschillende edities  van ‘De Connectie’ hetzelfde te houden, zou 

een beetje vreemd zijn. Daarom mag je dit verhaal drie keer lezen, want dan lijkt het net of 

ik het je drie keer heb verteld. 

Kim
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Deze QR-code kan antwoord geven op al je vragen over de Connectie, maar we hebben het een 
beetje moelijker gemaakt. Los de puzzel op voor een unieke link!
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