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Gebruikershandleiding 
Deze handleiding is bedoeld voor de INPOLDER web applicatie. De INPOLDER 
web applicatie is ontwikkeld als onderdeel van het INPOLDER CLARIN-NL 
project waarin de syntactische analyse van historisch Nederlands centraal stond. 
Ten behoeve van dit project zijn een aantal tools, waaronder Adelheid en de 
Penn Helsinki Parser, gecombineerd waarmee de syntactische analyse van  
historisch Nederlandse teksten mogelijk gemaakt wordt.  

DISCLAIMER: 

Alle data die door de gebruiker in de werkruimte wordt opgeslagen blijft slechts 
gedurende de duur van de browser sessie bewaard. Bij sluiten van de browser 
wordt al deze data weer gewist. 

 

Gebruikerservaringen met INPOLDER hebben aangetoond dat er in 
bepaalde gevallen stabiliteitsproblemen met de server kunnen ontstaan. 
Indien dit zich voordoet geleive contact op te nemen via: 
ontwikkeling@meertens.knaw.nl  

 

Beginscherm  
Bij het openen van de INPOLDER web applicatie wordt het beginscherm getoond. 

 

 

mailto:ontwikkeling@meertens.knaw.nl
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De applicatie is opgebouwd uit een viertal tab bladen die elk toegang geven tot 
verschillende onderdelen van de applicatie: 

 ‘Workspace’: Dit onderdeel toont de (tijdelijke) werkruimte van de 
gebruiker. (Zie: Werkruimte) 

 ‘Available processes’: Dit onderdeel toont de beschikbare processen en 
beidt de mogelijkheid deze processen op te starten(Zie: Processen) 

 ‘My jobs’: Dit onderdeel toont de lopende processen van de gebruiker(Zie: 
Mijn processen). 

 ‘About’: Dit onderdeel toont de achtergrond informatie van de applicatie. 

 

 

Werkruimte 
Belangrijk: Alle data die door de gebruiker in de werkruimte wordt opgeslagen 
blijft slechts gedurende de duur van de browser sessie bewaard. Bij sluiten van 
de browser wordt al deze data weer gewist. 

De werkruimte van de gebruiker is opgedeeld in 3 secties. Aan de linkerkant van 
het scherm worden alle files getoond die zich binnen de werkruimte van de 
gebruiker bevinden. Alle files die door de gebruiker door middel van een file 
upload binnen de werkruimte zijn geladen en alle tussen- en eindresultaten van 
lopende of doorlopen processen worden zijn hier zichtbaar. Files kunnen vanaf 
de desktop aan het systeem toe te voegen door gebruik te maken van de ‘Upload 
File’ knop en een file vanaf het eigen system te selecteren. 

De rechterkant van het scherm toont detail informatie van de geselecteerde file 
uit de werkruimte. Dit omvat de naam van de file (Name), creatie datum van de 
file(Creation date) en omvang van de file( File size). Verder biedt dit detail 
overzicht de mogelijkheid de geselecteerde file te downloaden middels de 
Download knop. Van de geselecteerde file wordt een tekstuele representatie van 
de inhoud van de file geleverd in het schermgedeelte onder de Details sectie.  
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Processen 
Evenals het ‘Workspace’ scherm is het procaes scherm opgedeeld in een drietal 
onderdelen Aan de linkerzijde van het scherm wordt een overzicht gegeven van 
de beschikbare processen en biedt de mogelijkheid een proces te selecteren en 
op te starten middels de ‘Start this process’ knop. Voor elk van de geselecteerde 
processen wordt aan de rechterzijde van het scherm een grafische representatie 
getoond en een overzicht met detail informatie met betrekking tot de input en 
output parameters van het proces. 

De beschikbare processen omvatten: 

 Collins Bikel Parser (Train). Hiermee kan een eigen trainingsfile 
gegenereerd worden op basis van vooraf geprepareerd trainigsmateriaal. 
Als input wordt een .mrg file verwacht overeenkomstig zoals standaard 
gebruikt wordt voor het creëren van een trainingscorpus tbv de Penn 
Helsinki Parser. Optioneel kan een properties file voor de Penn Helinki 
Parser meegenomen worden voor meer controle over het proces. 
Hiervoor is echter ook een standaard optie beschikbaar. 
De input files voor dit proces bestaan uit: 
Settingsfile: 
 De Collins-Bikel properties file 

  #     WordNet Parser 

#    Settings to emulate Mike Collins' 1997 Model 2 

# 

parser.language=english 
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parser.language.package=danbikel.parser.english 

parser.language.wordFeatures=danbikel.parser.english.SimpleWord 

File: 
 De trainingsdata voor de parser in de vorm van een .mrg file 
 ((in (P))(den (D))(name (N))(godes (NPR))(amen (TXT))(. 

(.))(aduart1313,1 (ID))) 

 Adelheid Tagger. Hiermee kan het Adelheid tagging proces voor 
standaard tekst files aangeroepen worden. 

De input files voor dit proces bestaan uit: 

File: 

 Een standaard UTF-8 gecodeerde tekst file 

 Adelheid Tagger (XML). Hiermee kan de Adelheid tagger aangeroepen 
waarbij gebruik gemaakt wordt een XML formaat. Het formaat van de 
input file moet onderstaand voorbeeld volgen: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<document> 

 <manuscript name="aduart1313"> 

In den name Godes amen. @ Wij Abbat end Convent toe 

Adewerth ende Sylvesten van Liuwerderwolde ende 

Sylvestene van Pedsie, Rother, ende Fockeswolde doen 

kundich allen luden de sint ende hier na komende sint. 

 </manuscript>  

 <manuscript name="aduart1314"> 

 ... 

 </manuscript> 

</document> 

 Transform to Adelheid XML input.  Dit proces transformeert standaard 
tekst documenten naar bovengenoemd Adelheid XML input formaat. 
De input files voor dit proces bestaan uit: 
File:  
 De XML file van het document 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<document> 

 <manuscript name="aduart1313"> 

In den name Godes amen. @ Wij Abbat end Convent toe 

Adewerth ende Sylvesten van Liuwerderwolde ende 

Sylvestene van Pedsie, Rother, ende Fockeswolde doen 

kundich allen luden de sint ende hier na komende sint. 

 </manuscript>  

 <manuscript name="aduart1314"> 

 ... 

 </manuscript> 

</document> 
 Transform to Collins Bikel Parser input. Dit proces transformeert het 

resultaat van een Adelheid tagging proces naar het benodigde formaat 
voor de Collins Bikel Parser a.k.a. Penn Helsinki Parser.  
De input files voor dit proces bestaan uit: 
File: 
 De output file van het Adelheid tagging proces 
<manuscript manid="1" name="aduart1313.sentence1"> 

<sep MForm="O" Conf="1.0000" TSep="True" MSep="True" TPos="1/0" 

Src="sys" ASep="True"/> 
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<token MForm="In" Tag="Adp()" AForm="in" Conf="0.6026" TPos="1/0-1" 

Src="sys" Lemma="in" TForm="in"> 

    <tlp PProb="0.6026" PTag="Adp()" PLemma="in"/> 

  </token> 

</manuscript> 

 Tag and Parse. Dit proces voert zowel het Adelheid tagging als het Penn 
Helsinki parse proces uit inclusief alle benodigde transformatie stappen. 
De eindgebruiker heeft hier bij opstarten van het proces de mogelijkheid 
te kiezen uit een aantal vooraf beschikbaar gestelde trainingsfiles of kan 
desgewenst een eigen trainingsfile uit zijn werkruimte kiezen. Hierbij is 
van belang dat alleen trainingsfiles die in de context van deze INPOLDER 
applicatie gecreëerd zijn gebruikt kunnen worden(zie: Collins Bikel 
Parser (Train)). Ook de properties file, ten behoeve van het parse 
proces, kan desgewenst apart aangeboden worden.   
De input van de parser bestaat uit de volgende files: 
File: 
 De input file in Adelheid XML formaat: 

<document> 

  <manuscript name="aduart1313">In den name Godes amen. @ Wij 

Abbat end Convent toe Adewerth ende Sylvesten van 

Liuwerderwolde ende Sylvestene van Pedsie, Rother, ende 

Fockeswolde doen kundich...</manuscript> 

</document> 

Settingsfile: 
 De Collins-Bikel properties file 

  #     WordNet Parser 

#    Settings to emulate Mike Collins' 1997 Model 2 

# 

parser.language=english 

parser.language.package=danbikel.parser.english 

parser.language.wordFeatures=danbikel.parser.english.SimpleWord 

Trainingsfile:  

De trainingfile in obj.gz formaat  
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Door middel van de ‘Start this process’ knop kan het geselecteerde proces gestart 
worden. Hierbij zal een pop up scherm verschijnen waarin de gebruiker de 
mogelijkheid heeft de input files voor het proces door middel van drag & drop uit 
zijn/haar werkruimte aan de input parameters to te kennen of, voor  properties- 
en trainingsfiles, gebruik te maken van de standaard opties.  
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Voor elk van de parameters wordt het file type gegeven. Indien een file vanuit de 
werkruimte aan een parameter wordt toegevoegd dat niet overeenkomt met het 
file type wordt deze afgestoten. Verder wordt veelal een voorbeeld van de file 
inhoud gegeven. 

Mijn Processen 
In de tab ‘My Jobs’ wordt een overzicht gegeven van de processen die door de 
gebruiker uitgevoerd zijn. Het scherm is opgedeeld in een drietal secties, waarin 
aan de linkerkant van het scherm de doorlopen processen staan, met informatie 
als naam, status en creatie datum. De rechterkant van het scherm toont een 
overzicht van het geselecteerde proces uit deze lijst, de bovenkant en grafische 
representatie en daaronder voor elk afzonderlijk proces een overzicht van de 

input- en output parameters voor elke deelstap. Door op het file icoontje 
naast de parameter naam te klikken worden de details van de file zichtbaar 
gemaakt in een apart scherm. Als de file het een  resultaat vanuit de parser (te 
herkennen aan de .mrg extensie) is kan vanuit dit detail overzicht ook de 
CorpusDraw viewer geopend worden. Dit wordt aangegeven met behulp van het 

icoon. Ook kunnen de files gedownload worden door middel van de 
Download knop. 

Noot: Resultaat files worden niet in de Workspace opgenomen. Opslag van 
resultaat files in de Workpace wordt alleen aangeboden voor files die via de 
CorpusDraw applet opgeslagen worden. 
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Na opening van de CorpusDraw appler viewer wordt onderstaand window 

getoond, waarmee de boom verder aangepast kan worden. Instructies voor 
gebruik van de CorpusDraw tool zijn te vinden op: 

http://corpussearch.sourceforge.net/CS-manual/CDBasics.html  

en   

http://corpussearch.sourceforge.net/CS-manual/CDeditingbuttons.html  

Bij opslaan wordt de gewijzigde boom teruggeschreven naar de Workspace. 

 

 

http://corpussearch.sourceforge.net/CS-manual/CDBasics.html
http://corpussearch.sourceforge.net/CS-manual/CDeditingbuttons.html
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Het doorzoeken van geparste output met CorpusSearch 
Het doorzoeken van geparste files maakt op zich geen deel uit van INPOLDER. 

INPOLDER is immers gericht op het maken van geparste tekst. Het format daarvan is 

gebaseerd op dat van een aantal geparste historische corpora van andere talen, b.v. 

o Penn-Helsinki Parsed Corpora 

o Icelandic Parsed Historical Corpus (IcePaHC) 
o Corpus Compartilhado Diacrônico: cartas pessoais brasileiras (UFRJ) 

o Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (PHPB-BA) 
Voor het doorzoeken van deze corpora is een aparte zoekmachine ontwikkeld, getiteld 

CorpusSearch (Beth Randall, 2000). Deze is gratis te downloaden onder de volgende 

URL: http://corpussearch.sourceforge.net/. Uitvoerige uitleg van de zoekinstructies is 

te vinden in de user manual van CorpusSearch. Verder is veel informatie over de 

parsing 'taal' te vinden op de websites van de individuele corpora hierboven, en in het 

Parsing instruction manual van INPOLDER. 

 

Hieronder wordt een kort voorbeeld gegeven van een onderzoeksvraag, en hoe je die 

kunt beantwoorden door met CorpusSearch in de geparste output te zoeken. Een 

belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je dat niet in één stap doet, maar door een reeks 

van queries. Laten we als onderzoeksvraag nemen: hoeveel OV en VO 

woordschikkingen komen er voor in een tekst? Die vraag lijkt simpel maar is dat niet: 

om 'echte OV' en 'echte VO' te vinden moet je zeker weten dat het finiete werkwoord 

niet in de V2 positie van de hoofdzin staat. Hoe sluit je dat uit? In INPOLDER is dat 

betrekkelijk eenvoudig omdat we ervoor gekozen hebben (in tegenstelling tot veel 

andere corpora), om een VP in de zinsstructuur aan te brengen. 

1) je begint met het vinden van alle relevante contexten. Die query file ziet er als 

volgt uit: 

 
node: VP* 

query: (VP* idoms V*) 

AND (VP* idoms NP_OB*) 

 

we noemen hem 'VP+V+OB.q' 

 

Toelichting:  

CorpusSearch vereist dat je eerst definieert onder welk type knoop moet worden 

gezocht. In dit geval is dat de VP* - daarmee sluit je de gevallen uit waarin het finiete 

werkwoord in de V2 positie staat (dan staat die namelijk onder C) De VP krijgt een * 

om ervoor te zorgen dat alle condities op dezelfde VP betrekking hebben. Verder 

worden er twee condities toegevoegd: 1) VP idomineert een werkwoord V* 

('idomineert' = immediately dominates), (V* waarbij * een wildcard is: dit abstraheert 

van de verdere vorm van het werkwoord (finiet/present/past/ infinitief/participium). 2) 

de VP idomineert een object (waarbij in NP_OB*, het * abstraheert van het type 

object (direct/indirect). Een query file heeft de extensie '.q'. Deze query roept dus alle 

hoofdzinnen en bijzinnen op waarin één en dezelfde VP een werkwoord en een object 

bevat.  

 

http://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/annotation/index.htm
http://linguist.is/icelandic_treebank/Icelandic_Parsed_Historical_Corpus_%28IcePaHC%29
http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/
http://www2.uefs.br/cedohs/
http://corpussearch.sourceforge.net/
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Als je met deze query de file 'Etstoel1-1000.psd'  doorzoekt krijg je een outputfile 

'VP+V+OB.out. Deze outputfile laat eerst zien wat de query was en welk file ermee 

doorzocht werd, gevolgd door alle voorbeelden. Aan het einde van de file staat de 

hoeveelheid voorbeelden.  Hieronder is het begin van de file met het eerste voorbeeld, 

en het einde van de file te zien: 

 

 
/* 

PREFACE:   

Copyright 2010 Beth Randall 

Date:  Sun Dec 08 15:56:15 CET 2013 

 

command file:     VP+O+V.q 

input file:       Etstoel1-1000.psd 

output file:      VP+O+V.out 

 

node:   VP* 

query:  (VP* idoms  V*)  

  AND  (VP* idoms  NP_OB*)  

*/ 

/* 

HEADER: 

source file:  Etstoel1-1000.psd 

*/ 

 

/~* 

$in $dat yrste tusschen Roloff Ebbynge $an $de ene zyt ende 

den bueren van 

Veenhusen $an $de zyt is gewyst dat Roloff Ebbynge den tenden 

mag wynnen $want 

$dat sien lien is alse tent recht is 

(Etstoel,1_1,1399) 

*~/ 

/* 

76 VP:  76 VP, 84 VB, 77 NP_OB1 

*/ 

( (VP (NP_OB1 (D den) (NS tenden)) 

      (AUXP mag) 

      (VB wynnen)) 

  (ID Etstoel,1_1,1399))  

 

................... 

 
SUMMARY:   

source files, hits/tokens/total 

  Etstoel1-1000.psd 1376/697/1029 

whole search, hits/tokens/total 

  1376/697/1029 

 

 

Deze file geeft dus alle voorbeelden in de tekst die aan de query voldoen, in 

tekstvorm en in geparste vorm. De summary aan het einde bevat de volgende 

informatie: er zijn 1376 VPs gevonden die aan de query voldoen, in 697 zinnen. Het 

totale aantal zinnen dat is doorzocht is 1029. 
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Deze outputfile kun je opnieuw doorzoeken met een nieuwe query, waarmee je naar 

de woordschikking binnen de VP zoekt. De volgende query kan er dan als volgt 

uitzien:  

 
node: VP* 

print_complement: t 

query: (NP_OB* precedes V*) 

 
 

Toelichting: er wordt wederom in de VP gezocht (node: VP*). het commando 

'print_complement: t' (t='true') zorgt ervoor dat deze query twee files produceert: een 

output file met alle gevallen die aan de query voldoen, 'OV.out', plus een complement 

file met alle gevallen die niet aan de query voldoen, 'OV.cmp'. Dit is van belang voor 

de statistische gegevens. Deze query levert de volgende resultaten: 
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Outputfile: 

 
/* 

PREFACE:   

Copyright 2010 Beth Randall 

Date:  Sun Dec 08 15:56:38 CET 2013 

 

command file:     OV.q 

input file:       VP+O+V.out 

output file:      OV.out 

 

node:   VP* 

query:  (NP_OB* precedes  V*)  

*/ 

/* 

HEADER: 

source file:  VP+O+V.out 

*/ 

/* 

HEADER: 

source file:  Etstoel 

*/ 

/~* 

$in $dat yrste tusschen Roloff Ebbynge $an $de ene zyt ende 

den bueren van 

Veenhusen $an $de zyt is gewyst dat Roloff Ebbynge den tenden 

mag wynnen $want 

$dat sien lien is alse tent recht is 

(Etstoel,1_1,1399) 

*~/ 

/* 

1 VP:  2 NP_OB1, 9 VB 

*/ 

( (VP (NP_OB1 (D den) (NS tenden)) 

      (AUXP mag) 

      (VB wynnen)) 

  (ID Etstoel,1_1,1399))  

 

............................... 
 

whole search, hits/tokens/total 

  1256/1256/1376 

 

De summary laat zien dat van de 1376 relevant contexten, er 1256 een OV 

woordschikking hebben. De complementfile bevat de overige 120 voorbeelden: 
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/* 

PREFACE:   

Copyright 2010 Beth Randall 

Date:  Sun Dec 08 15:56:38 CET 2013 

 

command file:     OV.q 

input file:       VP+O+V.out 

output file:      OV.out 

 

node:   VP* 

query:  (NP_OB* precedes  V*)  

 

COMPLEMENT FILE. 

*/ 

/* 

HEADER: 

source file:  Etstoel 

*/ 

/~* 

Item wair en richter to richten syt, de dat gerichte bevechtet 

ende maket dair 

en buer de brecket 15marck ende de den anderen dair wondet, de 

brecket 30 

marck; dye en anderen dair lemet off doetslyet, dat is twij 

boet. 

(Etstoel,4,1399) 

*~/ 

 

( (VP (NP_SBJ *con*) 

      (VBP maket) 

      (ADV dair) 

      (NP_OB1 (D en) (N buer))) 

  (ID Etstoel,4,1399)) 

 

........................ 

 
whole search, hits/tokens/total 

  0/120/1376 

 

 

Je kunt nu zowel in de outputfile als in de complementfile verder zoeken naar 
meer specifieke eigenschappen van OV en VO constructies, b.v. of indirecte 
objecten (NP_OB2) relatief vaker voorkomen in OV volgordes dan directe 
objecten (NP_OB1). etc. 


