
7-11-2017 

Peter Boot 

peter.boot@huygens.knaw.nl  

Tekst-analyse met born-digital bronnen 
 

DH Clinic Dag 4 



Inhoud 

• Wat voor born-digital bronnen zijn er?  

• Hoe verzamel je ze? 

• Wat voor analyses kun je toepassen? 

 



Bronnen 

• Wat is born digital? Bijna alles. 

• Hier beperking tot online materiaal 

• Online communities, facebook, twitter, discussiesites, weblog 
en blogging sites, youtube, online tijdschriften en magazines, 
online winkels, … 

• Van belang voor sociologen, economen, psychologen, historici, 
letterkundigen … 

 



Voorbeelden online boekdiscussie 

• https://www.hebban.nl/ 

• https://www.facebook.com/groups/451488498379185/ 

• https://samenlezenisleuker.wordpress.com/ 

• https://twitter.com/SamenGelezen 

• http://www.ezzulia.nl/ 

• http://bol.com 
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Verzamelen van bronnen 

• Waarom? Het staat toch online?  



Verzamelen van bronnen 

• Waarom? Het staat toch online?  

• Maar kan veranderen 

• Kan verdwijnen 

• Online versie leent zich niet voor systematisch onderzoek 

• Niemand anders doet het (itt bij historische teksten) 



 



 



What gebeurt er als we browsen? 

Browser Webserver 

(HTTP) GET hebban.nl 

HTML 

Mentions Javascript, CSS 

GET javascript 

javascript 

GET additional data 

Data (json, 
XML) 

HTML 

XML 

DB 

CMS 



Opslaan van webpagina’s 

• Bestaande webarchieven 

• Tools voor opslaan 1 of beperkt aantal pagina’s 

• Tools voor downloaden hele sites / grote aantallen pagina’s 

• Tools voor downloaden en analyseren van gelijksoortige 
pagina’s 

• Tooldatabase Digital Methods Initiative: 
https://wiki.digitalmethods.net/Dmi/ToolDatabase 
• Twitter Capture and Analysis Toolset (DMI-TCAT)  

• Programmeren 
• Simuleer browser 

• Via Application Programming Interface (API) 
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Bestaande webarchieven 

• Internet Archive: http://archive.org  

• Koninklijke Bibliotheek 

 

http://archive.org/


Tools voor beperkt aantal pagina’s 

• Enkele pagina: archive.is 
• http://archive.is/tffes  archief van http://govern.cat  

• http://archive.is/cyE3m archief van http://www.partitdemocrata.cat/  

• Een traject door één of meerdere sites: webrecorder.io 
• https://webrecorder.io/pboot/catalonië/20171030093906/https://twit

ter.com/KRLS archief van https://twitter.com/KRLS  

• cURL 
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Ophalen grote aantallen pagina’s 

• wget 

• (win)httrack 



 



 



Downloaden en analyseren van pagina’s 

• Goose: verwijderen van ‘boilerplate’ 

• Octoparse: analyseren van de pagina in onderdelen 

• Voorbeeld: https://deleesclubvanalles.nl/book-
review/recepten-los-angeles/  
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Analyses 

• Tellen 

• Concordantie (bijvoorbeeld AntConc)  

• LIWC 

• Stylometrische analyse 

• Natural language processing 

• Sentiment detectie 

• Topic modelling 

 



Tellen 
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Concordantie 

 



Concordantie met lijst woorden  

 iemand meer serieus, dus die kunnen we overslaan.  Hella Haasse op haar beurt propt zoveel nietszegge 

  Maria's deugd: O Hemels Deur, o Morgenster!    P.C. Boutens, uit: Beatrijs (1908)  

 s die hij veroordeelde tot de vergetelheid. [uit ' Nescio'] Niet dat ik als middelbare scholier nog H 

 onder meer Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier en  Frans Kellendonk behoorde Kooiman tot de 

 nd, vol stille hartstocht. Een verhaal dat wijlen  Simon Carmiggelt zonder meer graag geschreven zou  

 e eeuw, sinds de                 hoogtijdagen van  W.F. Hermans en (toen nog) Gerard van het  

 s echt opengebroken door auteurs als Anna Blaman,  Hugo Claus, Jan Wolkers, Harry Mulisch en W.F.  

 .â€™ Van Mierlo is hiermee zeker niet de eerste.  Harry Mulisch, Jan Blokker en Henk Hofland (allen  

  van dit boek is overigens een uitspraak van  Multatuli over een bepaald soort taalgebruik]. Voo 

  weet bijvoorbeeld dat ook de Nederlandse dichter  Lucebert meer exemplaren van dit boek in huis had  

 anrader. In dezelfde styl (hoewel minder goed dan Erasmus) gaat Grunberg verder met het te kakken  

  door de katholieken over Europa was uitgeroepen.  Erasmus noemde Süleyman een barbaar van 

 , vol als hij is van Ter Braak en  Du Perron en Hermans en Mulisch.   Wie in zo' 

  de associaties met Menno ter Braak en Eddy  Du Perron, hun Comité van Waakzaamheid tegen 

 nen) in vroeg stadium, in plaats van verwennerij.  Erasmus vergeleek een kind met een kneedbaar stuk  

  de lijn van Arnon Grunberg en de vroege  Harry Mulisch. Het is een bewonderenswaardig strev 

 ij daarin zeldzaam venijnig kan zijn. Niet alleen  A.F.Th. van der Heijden kan in dit  

  faveure van De ontdekking van de hemel van  Harry Mulisch. Iris Pronk maakte zich er vorig jaa 



Concordantie met reguliere expressies 

\b(nieuwe?|nieuwste|recente?|beide?|overige|eerste?|eer
dere?|andere?|latere?|laatste?|tweede|derde|minste|best
e)\s+(boek(en)?|werk(en)?|romans?|(gedichten)?bundels?|t
itels?) 



Concordantie met reguliere expressies 



Stylometrische analyse 

• Detectie van auteur (of geslacht, genre, …) 

• Gebaseerd op vergelijking frequenties van hoogfrequente 
elementen in taal 
• Functiewoorden  

• Letter n-grams 

• Bereken afstand tussen teksten gebaseerd op verschillen 
tussen frequenties 

• Cluster teksten gebaseerd op die afstand 

• Teksten van dezelfde auteur clusteren vaak  

• Populair R package van Eder en Rybicki 

 





Natural Language Processing 

• Taken bijvoorbeeld: 
• Part of speech tagging 

• Ontleden 

• Word sense disambiguation 

• Co-reference resolution 

• Online tools: https://webservices-lst.science.ru.nl/  
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Voorbeeld: Frog 

Voorbeeldtekst uit 8Weekly:  
 
De afgelopen paar weken zag je ze overal, maar nu je ze nodig hebt, 
blijven ze thuis. De politici. Zwevende kiezers die nog steeds niet 
weten wat ze willen, moeten zelf op zoek naar antwoorden. Gelukkig 
is in de krant, in de Soundmixshow en het muziektijdschrift Oor nog 
van alles te lezen waardoor je je keuze kunt bepalen. De politiek is 
overal, dus kon 8WEEKLY niet achter blijven. 
8 vragen, variërend van 'hoe vaak komt u nog in de kerk?' tot 
'Verwacht u een linkse of een rechtse meerderheid in de Tweede 
Kamer na de verkiezingen?' gingen naar de lijsttrekkers van de tien 
belangrijkste partijen van dit moment. SP, CDA en Lijst Pim Fortuyn 
gaven helaas geen enkele reactie op onze vragen, terwijl GroenLinks, 
Leefbaar Nederland en de secretaresse van Ad Melkert vriendelijk 
bedankten voor de eer. 



 



Sentiment detectie 

= bepalen polariteit (positieve of negatieve houding) 

Éen methode hiervoor: gebruik woordenboek van bijvoeglijk 
naamwoorden met polariteit en intensiteit (Desmedt and 
Daelemans) 

 amateuristisch polarity="-0.4"  subjectivity="0.8"  intensity="1.0" 
vreselijk   polarity="-0.4"  subjectivity="0.8"  intensity="2.0" 
mooi   polarity="0.7"  subjectivity="1.0"  intensity="1.0" 

… 

Bereken polariteit van tekst op basis van bijvoeglijk naamwoorden 
en bijwoorden 

 



Sentiment detectie 
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Topic modelling 

• Welke thema’s komen er in een collectie teksten aan de orde? 

• Topic modelling 
• Maakt groepen woorden (=onderwerpen) 

• En kent die toe aan teksten 

• Populaire techniek: Latent Dirichlet Allocation 

• Hulpmiddelen: Mallet, Gensim 



Topic modelling New York Times 



Bedankt voor de aandacht! 


