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Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een natuurlijke taal waarmee leden van de Dovengemeenschap in 

Nederland communiceren (Nederlands Gebarencentrum, n.d.). Gebaarders beschikken over meerdere 

articulatoren, zowel manuele als niet-manuele, die ze simultaan kunnen gebruiken. Bovendien kunnen 

ze hun boodschap op twee manieren overbrengen: met behulp van het vast lexicon (d.w.z. gebaren die 

door (bijna) iedereen uit de gebarengemeenschap gekend zijn) of via productief lexicon, waarbij de 

gebaarder verschillende locaties, handvormen en bewegingen combineert tot nieuwe, vaak eenmalig 

gebruikte elementen met een betekenis in hun context (Baker et al., 2008; Verstraete, n.d.). Deze 

unieke eigenschappen van gebarentalen vormen een uitdaging voor het onderzoek naar de 

automatische vertaling ervan. 

Transformermodellen (Vaswani et al., 2017) vormen de state of the art voor automatische 

vertaling. Om deze modellen te trainen, is een parallel corpus nodig. Voor de vertaling tussen twee 

gesproken talen bestaat het corpus typisch uit geschreven data. Wanneer de input een gebarentaal is, 

duikt een volgende uitdaging op: gebarentalen hebben geen algemeen aanvaard schrift (Baker et al., 

2008). Onderzoekers ontwikkelden wel een annotatiemethode voor linguïstische doeleinden, namelijk 

glossen. De glos van een gebaar bestaat uit een woord (uit de gesproken taal) dat de betekenis van het 

gebaar zo goed mogelijk weergeeft. Glossen nemen evenwel enkel de manuele component en enkel 

het vast lexicon in acht, en kunnen dus geenszins beschouwd worden als een volwaardige geschreven 

representatie van de gebarentaal in kwestie (Baker et al., 2008; Yin & Read, 2020). Toch blijken ze in 

onderzoek naar gebarentaalvertaling, ook wel sign2text genoemd, waardevol. Vertaalmodellen die 

glossen als tussenstap gebruiken, de sign2gloss2text-modellen, scoren beter dan modellen die glossen 

buiten beschouwing laten (Camgöz et al., 2020, 2018; De Coster et al., 2021; Yin & Read, 2020). 

De annotatie van videomateriaal met glossen is een tijdsintensief manueel proces, waardoor de 

data om sign2gloss2text-modellen te trainen vaak ontbreken. Voor NGT bestaat bijvoorbeeld het 

corpus NGT (Crasborn et al., 2008; Crasborn & Zwitserlood, 2008), maar slechts een deel is 

geannoteerd met glossen. Daarom stelden we een regelgebaseerd systeem op dat ons in staat stelt om 

artificiële NGT-glossen te genereren op basis van Nederlandstalig tekstmateriaal. Het systeem is 

gebaseerd op linguïstische kennis over NGT (Klomp, 2021). Het doel is om artificiële glossen toe te 

voegen aan de parallelle data zonder glos-annotaties. Op die manier creëren we een groter corpus om 

sign2gloss2text-modellen te trainen. Moryosseff et al. (2021) bewezen voor Duitse Gebarentaal al de 

waarde van deze techniek, hoewel zij slechts in beperkte mate gebruik maakten van linguïstische 

kennis (Moryossef et al., 2021).  

Om de waarde van de data die ons systeem creëert in kaart te brengen, willen we twee 

sign2gloss2text-modellen vergelijken. Beide trainen we met het geannoteerde deel van het corpus 

NGT, maar in de trainingsdata voor het tweede model vervangen we de werkelijke glossen door 

artificiële. Als de artificiële glossen waardevol zijn, zullen beide sign2gloss2text-modellen 

gelijkwaardig presteren. In dat geval zullen we deze techniek ook kunnen toepassen voor gebarentalen 

waarvoor geen (voldoende groot) corpus met glos-annotaties beschikbaar is en zo data creëren 

waarmee we sign2gloss2text-modellen kunnen trainen. 
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