
Over het project GiGaNT van deTaalbank Nederlands

1. Korte beschrijving
GiGaNT wordt een computationeel lexicon van de zesde eeuw tot nu, waarin enerzijds de 
lexicale data van het INL geïntegreerd worden in een uniforme en onderhoudbare structuur, 
en anderzijds een basis gelegd wordt voor gefaseerde uitbreiding van die lexicale data.
De bouw van het computationeel lexicon impliceert ook het ontwikkelen van tools voor 
lexiconbouw  en lexicontoepassing. 
Aanleiding voor het project is:

1) De noodzaak om binnen het INL tot een goede infrastructuur van de bestaande 
lexicale data te komen.

2) De behoefte om de buitenwereld beter te kunnen bedienen met deze lexicale data.
3) De behoefte om binnen het project Geïntegreerde Taalbank een diachroon lexicon te 

creëren als schakel in de koppeling van teksten en woordenboeken.
GiGaNT wordt geen statisch computationeel lexicon, maar zal functioneren als database 
waarin het Nederlands taalmateriaal op het INL verzameld wordt. Deze database zal steeds in 
ontwikkeling zijn, en de resultaten van deze materiaalverzameling zullen op regelmatige basis 
beschikbaar worden gesteld. 

2. Doelstellingen
Doel van het computationeel lexicon is om een uniforme structuur aan te brengen op de 
bestaande lexicale data van het INL, en een uniforme procedure te ontwikkelen voor verdere 
materiaalverzameling en integratie van externe dataverzamelingen. 
Hierdoor zullen taalkundigen, die nu vele datasets afzonderlijk moet benaderen, uiteindelijk 
een uniek beginpunt hebben bij een zoektocht naar lexicale informatie, en een basis waar ze 
efficiënter op voort kunnen bouwen bij de ontwikkeling van nieuwe lexicale informatie.
Daarnaast kan met het GiGaNT-lexicon digitaal tekstmateriaal (INL-intern en -extern) door 
middel van taalkundige verrijking (lemma en/of woordsoort)  toegankelijk gemaakt worden 
voor retrieval of voor verder taalkundig onderzoek. Dit gebeurt op een zodanige manier dat de 
resulterende datasets interoperabel zijn met elkaar en met de reeds bestaande data, in het 
bijzonder ook met de woordenboeken van het INL, die de basis van GiGaNT zullen vormen.
De integratie van bestaand materiaal in GiGaNT, en het geschikt maken ervan voor 
computationele toepassingen, maken het ook mogelijk op een systematische manier naar nog 
niet beschreven elementen van de Nederlands woordenschat te zoeken, zowel voor “nieuw” 
tekstmateriaal (neologismen) als voor oudere documenten.
Tevens zal de infrastructuur zodanig functioneren dat tegemoet wordt gekomen aan de 
behoefte van de onderzoekswereld aan een lexicale database die benaderbaar is via API's of 
als service, zodat onderzoekers enerzijds hun tekst- en woordmateriaal tegen het licht van het 
lexicon kunnen houden, en anderzijds met hun materiaal een bijdrage kunnen leveren aan de 
de lexicale database.
Kortom, door middel van GiGaNT denkt het INL zijn functie als schatbewaarder van de 
Nederlandse taal te kunnen blijven vervullen in een tijdsgewricht waarin, naast een efficiënte 
infrastructuur, gerichtheid op voortdurende informatie-uitwisseling met de buitenwereld 
(WEB 2.0) essentieel is voor een vitale organisatie.

3. Doelgroep
De doelgroep kan zowel binnen als buiten het INL gezocht worden:



− Lexicografen, morfologen, historisch taalkundigen en andere onderzoekers van de 
Nederlandse woordenschat, zowel professionelen als liefhebbers 

− Computerlinguïsten
− Producenten van software die gebruik maakt van computerlinguïstische componenten, 

zoals Optical Character Recognition, Named Entity Recognition
− Aanbieders van digitaal tekstmateriaal die een betere ontsluiting van dat materiaal 

beogen. 

4. Abstract
Binnen het project Geïntegreerde Taalbank, werkt de Taalbank sinds kort aan de opzet van 
een computationeel lexicon, GiGaNT. GiGaNT wordt een computationeel lexicon van de 
zesde eeuw tot nu, waarmee enerzijds de lexicale data die het INL beheert, geïntegreerd wordt 
in een uniforme en onderhoudbare structuur, en anderzijds een basis gelegd wordt voor 
gefaseerde uitbreiding van die lexicale data met gebruikmaking van taalbronnen. Het spreekt 
voor zich dat het GiGaNT-lexicon in verschillende vormen voor het publiek beschikbaar komt 
(als webservice, online als deel van de Geïntegreerde Taalbank, maar ook als op zichzelf 
staand lexicon).
Het lexicon wordt ontwikkeld in samenhang met computerlinguïstische tools. Het gaat daarbij 
om tools om de lexicondata uit te breiden op basis van diverse taalbronnen (teksten, bestaande 
lexica), en tevens om programma’s die (delen van) het lexicon inzetten bij verschillende 
vormen van tekstontsluiting, zoals het lemmatiseren, het taggen van woordsoorten (PoS-
tagging).  Op deze manier ontstaat een   lexicale kruisbestuiving: de inzet van het lexicon bij 
het ontwikkelen van deze tools zorgt voor de opsporing van nieuwe woorden (types) en 
varianten, die weer tot een toename van de omvang en de diversiteit van het nagestreefde 
lexicon leiden. Daardoor kan het lexicon nog effectiever worden ingezet bij de toepassing van 
de tools, zodat weer nieuwe types en varianten opgedolven kunnen worden. Hiermee levert 
GiGaNT een bijdrage aan de opsporing van lacunes in de beschrijving van de woordenschat 
van het Nederlands.
Het lexicon wordt corpusgebaseerd. Dat wil zeggen dat er attestatie-informatie bijgehouden 
wordt: uit welk tekstmateriaal komen de types, in welke context verschijnen ze. Hierdoor 
kunnen voor toepassingen relevante uitsnedes uit de totale lexicale data worden gemaakt. 
De informatiecategorieën die ter verrijking aan de types worden toegevoegd zijn zorgvuldig 
geselecteerd. Daarbij hebben zowel de immense omvang als de diversiteit van het Nederlands 
door de tijd heen een grote rol gespeeld. De verrijking moet toepasbaar zijn op alle in het 
lexicon opgenomen types en realiseerbaar zijn binnen een afzienbare tijd. De selectie bestaat 
vooralsnog uit de informatiecategorieën lemma, woordsoort, morfologische structuur, 
broninformatie, frequentie, tijd en lokalisering. Op termijn zal in ieder geval semantische 
informatie worden toegevoegd. 


