
Sterk en leuk boek, waarin duidelijk 
wordt dat boeken over jongeren ook een 
sterke roman kan opleveren. Over jonge 
menschen en dingen die voorbijgaan, dat 
is het eigenlijk. Een ontroerend verhaal, 
en mysterieus. Wat er met Fransje is 
gebeurd kom je langzaamaan te weten, 
evenals de tijd waarin het speelt. Dat is 
niet heel snel duidelijk, en het verhaal is 
eigenlijk universeel te noemen. Ook 
weet Wieringa heel goed sfeer te 
scheppen en het ouder worden wordt 
mooi neergezet. … 
 

Sterk/nounsg/Sterk en/conjcoord/en 
leuk/adj/leuk boek/nounsg/boek 
,/punc/, waarin/pronadv/waarin 
duidelijk/adj/duidelijk 
wordt/verbpressg/worden 
dat/conjsubo/dat 
boeken/nounpl/boek over/prep/over 
jongeren/nounpl/jongere 
ook/adv/ook een/det__art/een 
sterke/adj/sterk 
roman/nounsg/roman 
kan/verbpressg/kunnen 
opleveren/verbinf/opleveren ./$./.  

Verrijkt met lemmas 
en woordsoorten 
door Treetagger 

ASPECTEN 
A Stijl/toon 
B Structuur 
C Setting 
D Plot 
E Dialogen 
F Personages 
G Thematiek/ideeën 
H Symboliek 
I Uiterlijk en 
presentatie 
J Auteur/intentie 
K Geheel/deel 
J Overig 

EIGENSCHAPPEN 
1 Efficiëntie 
2 Samenhang 
3 Continuïteit 
4 Intensiteit/levendigheid 
5 Literaire/intellectuele 
eigenschappen 
6 Humor 
7 Helderheid 
8 Realiteitsgehalte/ 
geloofwaardigheid 
9 Emotionaliteit 

10 Didactische eigenschappen 
11 Religieuze eigenschappen 
12 Politiek-maatschappelijke 
eigenschappen 
13 Morele eigenschappen 
14 Originaliteit 
15 Algemeen/overig 
16 Vrolijk/somber 
17 Fantasie, verbeeldingskracht 
18 Amusant/vervelend 
19 Spanning 
20 subtiel, ingetogen 

RELATIEF 
r voor een lezersgroep 
a over de auteur 
w over ander werk van de auteur 
g algemeen (general) 
t other author 
f from others 

POLARITEIT 
p positief 
u unspecified/neutral 
n negatief 
 

RICHTING 
1! Mentioned end of scale, overdoing  
1 Mentioned end of scale  
0 half-way/unclear 
-1 Other end of scale  
-1! Other end of scale (overdoing) 

Gedeeltelijk gebaseerd op  
Yvette Linders, Met 
waardering gelezen, 
Proefschrift RU 2014 

Coderingssysteem 

CORPUS QUERY LANGUAGE (CQL) 
 
Krachtige zoektaal voor gebruik in taalkundige corpora, kan gebruik 
maken van  tekst, lemma’s, woordsoorten, syntactische en andere 
structuur (mits gecodeerd in corpus). 
 
Voorbeelden: 
“sterke””roman” matcht ‘sterke roman’ 
Op woordsoort: 
“sterke”[tag=“noun.*”] matcht  ook ‘sterke vertelling’ 
Op lemma: 
[lemma=“denken” matcht ‘denk’, ‘denken’, ‘gedacht’ 
Met ‘gaten’: 
“goede”[]”roman” matcht ‘goede sterke roman’ 
Met willekeurig aantal gaten (evt. 0): 
“goede”[]*”roman” matcht ‘goede roman’, ‘goede, prima roman’ 
Met alternatieven: 
“raakt”[]?”lezer|me|je” matcht ‘raakt de lezer’, ‘raakt je’ 
Met ontkenning (‘!=‘): 
[word!=“niet”] matcht alle woorden behalve ‘niet’ 
 
 

ANNOTATIES 
 
Wieringa weet sfeer op te roepen  J-C  8 1 p 
(J auteur, C setting, 8 realiteitsgehalte, 1 bovenkant schaal, p positief) 
 
(…) personages zijn (…) kleurrijk te noemen  F 4 1 p 
(F personages, 4 levendig, 1 bovenkant schaal, p positief) 
 
(…) kom je langzaamaan te weten  D 4 -1 p 
(D plot, 4 levendig, -1 onderkant schaal, p positief) 
 

ANNOTATIETOOL  
coderen reviews van romans Tommy Wieringa 

RULEBUILDER 
Creëren CQL patterns, testen op database en koppelen aan codes 

REGELS 
 
"weet"[]{0,5}"op""te""roepen“ --  J 15 1 p 
"je|ik|lezer"[]{0,6}"langzaamaan“  --  D 4 -1 
"persoo?n.*|karakter.?"[word!="niet"]{0,5}"kleurrijk“  --  F 4 1 p 

VOORSPELDE ANNOTATIES 
 
J 15 1 p 
D 4 -1 
F 4 1 p 

EXPERIMENT 
 
DOEL: Automatisch afleiden van besproken onderwerpen in reviews 
 
PROCEDURE: 
- Codeer de onderwerpen die worden gebruikt in een set reviews (alle 

reviews van boeken van Tommy Wieringa) 
- Formuleer regels voor taalkundige patronen die combineren met 

bepaalde codes 
- Bepaal voor de reviews van Wieringa de door die regels voorspelde 

codering, en vergelijk die met de handmatige codering 
- Indien de voorspelde en zelf aangebracht codering voldoende 

overeenkomen kunnen we tot op zekere hoogte automatisch bepalen 
welke onderwerpen aan de orde komen in de niet bekeken reviews.  

 
Om de overeenkomst te toetsen wordt gebruik gemaakt van de begrippen 
recall (fractie van de handmatige codes die door de  automatische 
procedure wordt voorspeld), precision (fractie van de voorspelde codes die 
overeenstemt met handmatige code) en het harmonisch gemiddelde van 
deze twee, de F-waarde.   
 
UITKOMST (voorlopig): 
- Goed te voorspellen: Aspecten stijl, plot, personages, uiterlijk, symboliek, 

auteur, Eigenschappen efficiëntie, levendigheid, humor, emotionaliteit, 
originaliteit, amusant, spanning, Polariteit. 

- Slecht te voorspellen: Aspecten setting, Eigenschappen moreel 
- Maar eigenlijk nog onvoldoende data om dit te beoordelen, vooral voor 

de gecombineerde codes. Goed gaat bijvoorbeeld: A 14 (originele stijl); 
veel minder: F 4 (levendige personages)  

ODBR DATABASE 
 
De database is een collectie van online boek respons van diverse sites. Daarbij 
gaat het om reviews, maar ook reacties op die reviews, artikelen, boekenlijsten, 
blogs, forum posts, etc. Voor zover mogelijk worden de response items 
gekoppeld aan de betreffende boeken. Ze worden ondergebracht in een 
geïntegreerde database zodat ze gezamenlijk bevraagd kunnen worden.  
Bovendien bevat de database gerelateerde metadata, zoals 
gebruikersinformatie (wat het bestuderen van een leesthistorie mogelijk 
maakt), ratings, toegekende tags etc. Van de gebruikers is ook bekend wie ze op 
de site ‘volgen’, zodat bekeken kan worden of degelijke relaties boekenvoorkeur 
beïnvloeden.  
Op het moment zijn gegevens opgenomen van: Hebban, watleesjij.nu, Dizzie, 
lezerstippenlezers, Boekmeter, Ezzullia en bol.com (een aantal van deze sites 
bestaat inmiddels al niet meer). De bedoeling is de database regelmatig uit te 
breiden met bijgewerkte data en met nieuwe sites.  

De 
geconstrueerde 

regels 

Vergelijking 
voorspelde en 

handmatig 
toegekende 
annotaties 

Handmatig gemaakte 
annotaties, 

toegekend op basis 
van lezen van de 

tekst 

Annotaties 
afgeleid door 

toepassing van de 
regels op te 

teksten van de 
reviews code coded precision recall f 

asp-A 40 0,95 0,88 0,91 
asp-B 3 1,00 1,00 1,00 
asp-C 17 1,00 0,18 0,30 
asp-D 32 0,92 0,75 0,83 
asp-F 24 0,89 0,67 0,76 
asp-G 9 0,83 0,56 0,67 
asp-H 5 0,80 0,80 0,80 
asp-I 4 1,00 0,75 0,86 
asp-J 20 0,83 0,50 0,63 
asp-K 75 0,96 0,97 0,97 
pol-n 37 0,88 0,62 0,73 
pol-p 76 0,99 0,95 0,97 

code coded precision recall f 
char-1 10 0,88 0,70 0,78 
char-2 4 1,00 0,50 0,67 
char-4 28 0,95 0,75 0,84 
char-5 18 0,87 0,72 0,79 
char-6 18 1,00 0,89 0,94 
char-7 4 1,00 0,50 0,67 
char-8 13 1,00 0,46 0,63 
char-9 18 1,00 0,56 0,71 
char-13 5 1,00 0,40 0,57 
char-14 14 1,00 0,79 0,88 
char-15 76 0,97 0,92 0,95 
char-16 2 0,33 0,50 0,40 
char-17 1 1,00 1,00 1,00 
char-18 28 0,83 0,86 0,84 
char-19 4 1,00 0,75 0,86 
char-20 2 1,00 1,00 1,00 

Uitkomsten 
voor aspecten 
en polariteit 

Uitkomsten 
voor 

eigenschappen 

Reviews op 
Boekmeter 
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