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Spraaktechnologie

Philips had in de jaren tachtig met de op het IPO ontwikkelde spraak-
synthesechips MEA en PCF de eerste Nederlandse spraak-
producten. En vanuit het IPO gebeurde er meer. Arthur Dirksen, die
van  tot  bij het IPO werkte, richtte in  samen met col-
lega Ludmila Menert het bedrije Fluency op. Een jaar later bracht
het bedrijf zijn eerste product op de markt: Fluent Dutch text-to-
Speech, dat later Fluent TTS genoemd zou worden. Het bedrijf werd
in  ingelijfd bij Van Dale, maar zou vanaf  weer zelfstandig
doorgaan. Naast Fluent TTS bracht het ook Spika op de markt, een
hulpmiddel voormensenmet dyslexie, dat geselecteerde stukken tekst
voorleest.

Ook het Vlaamse Jabbla was actief op de hulpmiddelenmarkt. Het
bedrijf was halverwege de jaren tachtig ontstaan vanuit de spraak-
technologiegroep van de Universiteit Gent, waar onder meer Jean-
Pierre Martens werkte. Onder de naam Technology and Integration
ontwikkelde het bedrijf met de Gentse spraaktechnologie toepassin-
gen in de zorg. In  is het omgedoopt tot Jabbla, en inmiddels
gebruikt het bedrijf de spraaktechnologie van Nuance, maar net als
toen lee het bedrijf nog steeds van spraaktechnologie. Het bestaan
van Jabbla is voorMartens reden tot tevredenheid. “Het feit dat Jabbla
bestaat, dat is een rechtstreeks gevolg van de technologie, en dat ik
daarin geïnteresseerd was. […] Voor mij is het genoegdoening dat
Jabbla bestaat. Dat dat voortgevloeid is uit dat onderzoek. Het is niet
zo dat wij direct voor dat bedrijf onderzoek gedaan hebben, maar
het feit dat er activiteit was aan de universiteit op dat vlak, het feit
dat er interesse was vanuit de universiteit, het feit dat er een vraag
was vanuit de privesector om iets te doen, dat is een samenloop van
omstandigheden die gemaakt hee dat Jabbla is ontstaan in Vlaande-
ren.”

In de loop van de jaren negentig kwamen er verschillende spraak-
herkenningspakketten op de markt, waaronder die van het Neder-
landse Philips, dat echter niet in Nederland ontwikkeld was. Ook Ler-
nout en Hauspie, Dragon en IBM brachten pakketten op de markt.
In het kielzog van deze technologieleveranciers ontstonden applica-

 http://www.fluency.nl
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tieontwikkelaars die toepassingen maakten met de basissoware, en
serviceleveranciers, die bedrijven hielpen met het integreren van de
soware in de organisatie. Soms ook begon een bedrijf als soware-
ontwikkelaar, maar stapte het uiteindelijk over op een pakket van een
van de grote leveranciers, en ging het bedrijf verder als applicatie- of
serviceprovider, zoals Speechworks en Kompagne.

De bekendste in deze categorie is Telecats – waarbij ‘cats’ staat
voor Computer Automated Telephone Systems. “Maar als we bedrij-
ven belden, dan verstonden ze vaak ‘Telekids’ ”, verteltmede-oprichter
Martin Spitholt. “Dat lietenwemaar zo, want daardoorwerdenwewèl
meteen doorverbonden met de directeur.” Martin Spitholt, Wim Lui-
mes en JanWillemMulder richtten in  het bedrijf op. Spitholt en
Luimes schreven samen aan eenproefschri, en haddendaarnaast een
adviesbureau opgezet. StudentassistentMulder werd daar ook ingezet
wanneer een opdracht erg technisch werd. Via een opdracht voor een
marktonderzoek naar een voicemailsysteem kwamen ze in aanraking
met telefonie. De opdrachtgever ging weliswaar failliet, maar het idee
om met druktoetstechnologie telefoonprocessen te gaan automatise-
renwas geboren. En toen een uitgewerkt planmeteen al drie prospects
opleverde, hebben de drie het er maar op gewaagd. De tijden waren
gunstig. Eind negentiger jaren pro teerde het bedrijf volop van de
technologiehype. Amerikaanse bedrijven die de Europese telecom-
markt op wilden, konden bij Telecats de infrastructuur kopen voor
een prepaid-kaartensysteem voor vaste telefonie. Spitholt: “In die tijd
was niets te gek.We vlogen eerste klas naarNice, waarwemet een heli-
kopter werden opgehaald om in Monaco naar een beurs te gaan. Daar
reden we in een limousine, en gingen we ’s avonds in smoking naar
het casino. En de aandeelhouders vonden dat normaal!” De nuchtere
Tukker genoot van die gouden tijden. “Ik realiseerde me toen niet
dat dat niet zo kon blijven”, zegt hij nu. Maar eind jaren negentig
ging het toch mis. De bedrijven waar Telecats zaken mee zou doen
vielen in rap tempo om. “Dat waren rampjaren voor ons. Eigenlijk

 http://www.speechworks.nl, een pure serviceverlener, niet te verwarrenmet
de technologieontwikkelaar die opging in Scanso (later Nuance).

 http://www.kompagne.nl
 Formeel is het bedrijf opgericht op  april , maar toen waren de oprichters

feitelijk al enkele maanden bezig.



Vlaams wis- en natuurkundige Simon Stevin (–).



Epiloog

“De technologische ontwikkeling van je eigen taal moet je in eigen
hand houden.” De woorden van professor Louis Pols toen ik hem
op  oktober  sprak. Onder meer om deze reden ging op 
september  al het STEVIN-programma van start. STEVIN staat
voor Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het
Nederlands. Het programma maakt bovendien graag gebruik van de
associatie met Simon Stevin, een belangrijk Vlaams wetenschapper in
– hoe kan het ook anders – de natuurkunde en de wiskunde. STEVIN
is een onderzoeksprogramma op het gebied van taal- en spraaktech-
nologie, waarin Vlaanderen en Nederland nauw samenwerken, en
ook de samenwerking tussen industriële en academische spelers sterk
benadrukt wordt. De doelen van het programma zijn het stimuleren
van de taal- en spraaktechnologische sector en de vraag producten
uit deze sector en het ontwikkelen van een digitale taalinfrastructuur
voor het Nederlands. Veiligstellen van de technologische ontwikke-
ling van het Nederlands dus. Het programma hee met een budget
van , miljoen euro bijna twintig onderzoeksprojecten ge nan-
cierd en ook nog eens bijna twintig ankerende activiteiten, zoals
demonstratie- of educatieve projecten. Ook het belangrijkste doel,
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de ontwikkeling van een zeer groot corpus geschreven Nederlands,
wordt binnen dit programma gerealiseerd. Het programma loopt in
 af. Hoewel er andere programma’s lopen waarin TST een com-
ponent kan zijn, is het nog onduidelijk of er een vervolgprogramma
zal komen voor fundamenteel onderzoek in TST.
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