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BEGON NAÏEF
‘Het zweet stond in mijn oksels toen ik 
de hoorn opnam en de computer belde. 
(…) Ik sprak mijn keuzenummer in: 
‘Vijf ’. ‘U zei twee’, antwoordde de com-
puter’, aldus Jo Lernout van taaltechno-
logiebedrijf Lernout & Hauspie, die zijn 
spraakherkenningssysteem live op de 
Vlaamse tv lanceerde.
Van rekenmachine tot taalautomaat be-
schrijft de geschiedenis van de eerste 
halve eeuw computerspraak en -taal in 
Nederland en Vlaanderen op een licht-
voetige manier, aan de hand van inter-
views met de pioniers. Hoewel aan de 
vele niet uitgelegde vaktermen is te mer-
ken dat het eigenlijk voor insiders is ge-
schreven, is het toch een leuk boekje ge-
worden. Het illustreert mooi dat een tak 
van wetenschap en techniek zich altijd 
anders ontwikkelt dan de mensen in het 
vak zelf voorzien.
In dit geval begon het in een sfeer van 
naïef optimisme over de mogelijkheden 
om het menselijke taal- en spraakge-
bruik in heldere regels te modelleren. 
Na vele teleurstellingen is dat uitgangs-
punt geleidelijk steeds meer losgelaten. 
Inmiddels is het punt bereikt dat er 

vaak puur statistisch, 
zonder begrip van wat 
een zin beschrijft, 
wordt gewerkt (Goog-
le Translate). Zo is 
ook op veel andere 
computergebieden de 
aandacht verschoven 
van de geperfectio-
neerde logisch opge-
bouwde model len 
naar het benutten van 

de brute kracht van de steeds snellere 
hardware.(TK)
LEONOOR VAN DER BEEK: VAN REKENMACHINE TOT 
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De publicatie is er een in een stortvloed van boe-
ken die de Chinese dynamiek ophemelen. Tse is de 
leidende man voor het Amerikaanse adviesbureau 
Booz & Company in China 
en heeft dus ervaring in het 
begeleiden van westerse be-
drijven naar de Chinese 
markt. Dat maakt hem be-
langhebbende en dus minder 
betrouwbaar dan een onaf-
hankelijke waarnemer.
Natuurlijk heeft China een 
enorme markt met zijn 1,3 
miljard inwoners. Volgens 
Tse zal de economische libe-
ralisatie blijven doorgaan, 
omdat de regering haar legi-
timiteit ontleent aan econo-
mische groei. Een kritische 
beschouwing over wat er kan 
gebeuren als die economische groei stopt, zou dus 
niet misstaan, maar die zoekt de lezer tevergeefs.

Voor wie de kwaliteitsmedia volgt over Chi-
na, zoals de BBC en de Financial Times, 
voegt het boek niets toe. Integendeel, in de 
Financial Times staan regelmatig kritische 
stukken over bijvoorbeeld de zeepbel die in 
de oververhitte economie aan het ontstaan is 
doordat er vanwege het gigantische beta-
lingsbalansoverschot zo veel goedkoop geld 
in de economie zit dat regionale en lokale 

Partijkaders lukraak infrastructuur en steden bou-
wen voor bewoners die er (nog) niet zijn. Japan, 
ook zo’n onoverwinnelijk gewaand land, heeft zich 
nog steeds niet hersteld van de recessie die het 
gevolg was van de onroerendgoedzeepbel die in de 
jaren negentig van de vorige eeuw uiteenspatte.
Bij vlagen ventileert Tse wat milde kritiek. Ook in 
China is innovatie het buzzword. Tse beschrijft een 
ontmoeting met managers van een staatsbedrijf. 
Hoewel particuliere bedrijven numeriek in de meer-
derheid zijn, vertegenwoordigen staatsbedrijven het 

grootste deel van de economie uitgedrukt in hun 
bijdrage een het bruto binnenlands product. De ma-
nagers wilden vooral van Tse weten hoe ze innovatie 

moesten meten, omdat de 
staat hen vooral afrekende op 
harde kengetallen. Onder de 
oppervlakte van het moderne 
zakenleven blijkt de oude com-
munistische planeconomie 
dus nog springlevend.
Tse steekt ook het bekende be-
toog af over de persoonlijke 
(partijpolitieke) relaties die no-
dig zijn in het zakendoen. Alles 
staat in het teken van technolo-
gie-overdracht aan de Chine-
zen. Politieke en juridische in-
transparantie, gebrek aan 
respect voor andermans intel-
lectuele eigendom, slechte 

kwaliteitscontrole in de productie, uitbuiting van ar-
beiders en milieuvervuiling enerzijds en stijgende 
loonkosten en transportkosten anderszijds beginnen 
het concurrentievoordeel van het produceren in 
China teniet te doen. In enkele zinnen 
stipt Tse aan dat de autoriteiten veel 
doen om deze situatie te verbeteren.
Hoewel China beschikt over een gigan-
tische naar welvaart emanciperende 
onderklasse is de snel naderende ver-
grijzing als gevolg van de eenkindpoli-
tiek een achilleshiel. Volgens Tse inves-
teert de staat daarom zoveel in 
onderwijs, zodat de productiviteit van 
de na 2015 slinkende beroepsbevolking 
op peil blijft. Maar een jeugdcultuur is 
ontvankelijker voor nieuwe ontwikkelingen en pro-
ducten. Wie daarvan nog wil profiteren, moet snel 
zijnmet het opzetten van een zaak in China.(EvdB)
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CHINEES ZAKENDOEN
China verovert stormenderhand de wereldeconomie. Dat is mooi en 
biedt talrijke kansen voor wie ze weet te benutten. Hoe ze zijn te 
gebruiken, legt Edward Tse uit in ‘The China Strategy. Harnessing 
the power of the worlds fastest growing economy’.

OV-POORTJES
VERSTOREN
SPOORZONE
De hogesnelheidstrein zorgt in heel Eu-
ropa voor een renaissance van het spoor. 
Daardoor wordt er niet alleen geïnves-
teerd in stations, maar ook in de gebie-
den eromheen. In Nederland ligt ruim 
500 ha aan in onbruik geraakte spoor-
zone te wachten op een nieuwe bestem-
ming.
Veel stations zijn middenin de stad ko-
men te liggen nadat ze ooit aan de ran-
den van historische binnensteden wa-
ren gebouwd. Daarom moeten de 
stationsomgevingen nu gaan functione-
ren als volwaardige stedelijke ruimtes, 
met kantoren, winkels en woningen, en 
zo een volwaardig onderdeel van de stad 
vormen. Station Centraal. Over het sa-
menbinden van station en stad biedt een 
leidraad voor de succesvolle (her)ont-
wikkeling van deze gebieden. Aan de 
hand van zes thema’s, uitgewerkt met 
talloze nationale en internationale voor-
beelden, wordt het geheim ervan ontra-
feld.
Bij een van de thema’s signaleren de 
auteurs een probleem: de controlepoort-
jes van de OV-chipkaart 
staan het gebruik van het 
station door niet-reizi-
gers in de weg. Zo kan 
een stationshal die een 
verbinding vormt tussen 
de binnenstad en de 
stadsdelen aan de andere 
kant van het spoor, niet 
langer worden gebruikt door passanten. 
Dat het verder nuttige boek, ondanks de 
handleiding achterin, hiervoor geen op-
lossingen aandraagt, is teleurstellend, 
zeker omdat spoorbouwmeester Koen 
van Velsen een van de intiatiefnemers 
van de publicatie is.(JO)
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RESTAURATIE
SINT-JAN IN
DEN BOSCH
Na elf jaar is de laatste restauratie van de 
Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch vol-
tooid, reden voor het tijdschrift Monumenten 
er een geheel nummer aan te wijden. Het 

opknappen van het laatgo-
tische gebedshuis volgde 
min of meer direct op daar-
aan voorafgaande herstel-
werkzaamheden. Het zal 
vreemd zijn de kerk te zien 
zonder steiger, want dat is 

de afgelopen honderd jaar niet meer voortge-
komen, aldus het hoofdcommentaar.
Als zo vaak bij moderne restauraties van 
oude gebouwen, bestond het merendeel 
van de werkzaamheden uit het herstellen 
van verkeerd opknapwerk in het verleden. 
Bij de Sint-Jan betrof dat met name de an-
kers die de rijk versierde gevel van het 
dwarsschip op zijn plaats houden. Die an-
kers waren bij een vorige restauratie uitge-
voerd in negentiende-eeuws hoogovenstaal 
dat, anders dan het middeleeuwse smeed-
staal, zeer corrosiegevoelig is. Het uitzet-
tende metaal veroorzaakte scheuren in de 
natuurstenen ornamenten, zodat werd be-
sloten alle ankers te vervangen door exem-
plaren van roestvast staal.
Het betekende dat de zandstenen gevel com-
pleet moest worden gedemonteerd. Eerst 
werd deze nauwkeurig opgemeten met be-
hulp van zogeheten fotogrammetrie. Een ca-
mera maakt opnames, waarbij speciaal aan-
gebrachte zwart-witstickers referentiepunten 
vormen om de foto’s te corrigeren voor beeld-
fouten en aan elkaar te hechten. Voor het op 
de goede hoogte terugplaatsen van de gevel-
elementen werden stalen staanders aange-
bracht. Op een groot aantal plaatsen zijn de 
profielen van de ornamenten gescand en ver-
volgens uitgefreesd in betontriplex. Op die 
manier was een contramal van de hele gevel 
beschikbaar. Pas daarna werd de gevel be-
staande uit bijna 500 m³ steen in 5500 ver-
schillende blokken, tot een massa van 
2000 kg, langs het bestaande voegwerk uit 
elkaar gehaald. Steen- en beeldhouwerijen 
herstelden of vervingen beschadigde stuk-
ken, waarna deze zijn teruggeplaatst.
De restaurateurs vervingen ook in de jaren 
dertig van de vorige eeuw gebruikt tufsteen 
door Engels Portland-kalksteen. Tal van or-
namenten moesten opnieuw worden ge-

beeldhouwd, waarbij de vakman de verlei-
ding niet kon weerstaan een van de engelen 
mobiel te laten bellen. Dat gaf uiteraard veel 
kerkelijke ophef, maar volgens de beeldhou-
wer past het geheel in de eeuwenlange tra-
ditie dat het publiek wordt vermaakt met 
zotte bekken of blote konten.
MONUMENTEN
www.tijdschriftmonumenten.nl

Over mobiel bellen gesproken, het netwerk 
maakt intensief gebruik van het gps-signaal 
om te zorgen dat het volgen van een beller 
van de ene antennecel naar de andere goed 
verloopt. En er zijn nog veel meer toepas-
singen die van gps gebruikmaken, zoals 
autonavigatie.
Zowel de New Scientist als 
de technologiebijlage van 
The Economist schrijven 
over de gevolgen van het 
verstoren van het gps-sig-
naal, wat vrij eenvoudig 
kan met een zogeheten 
jammer, die via internet voor een paar tien-
tjes te koop is. Beide bladen bespreken het-
zelfde voorval uit 2009 bij de Amerikaanse 
luchthaven Newark in New Jersey, waar de 
luchtverkeersleiding uitviel doordat het 
gps-signaal werd gestoord. Na twee maan-
den onderzoek bleek de oorzaak een vracht-
wagenchauffeur die op de weg langs het 
vliegveld zo’n jammer gebruikte om onder 
het betalen van tol uit te komen. De New 
Scientist bespreekt verschillende contrastra-
tegieën: gebruik het landgebaseerde LO-
RAN-navigatiesysteem, dat een veel sterker 
signaal heeft, of benut alle mobiele tele-
foons die tegenwoordig met gps zijn uitge-
rust om jammers te traceren.

www.newscientist.com

De special van The Economist bevat verder 
een artikel over flexibele elektronica, ofte-
wel een met een printplaat 
vergelijkbaar circuit dat in 
alle richtingen buigbaar 
is. Het meest toegepast is 
het flexibel maken van de 
verbindingen tussen op 
zich niet buigbare chips. 
Bij organische elektronica zijn de compo-
nenten zelf ook flexibel. De meest extreme 
prestatie levert Takao Someya van de Ja-
panse University of Tokyo: bij zijn organi-
sche circuit zijn vouwen met een straal van 
0,1 mm mogelijk.

www.economist.com

Groene droom
Z A  2  A P R I L  1 8 . 0 0  U U R  N AT I O N A L  G E O G R A P H I C
Op 2 april gaat een nieuw seizoen van Green Dream District van start, waarbij 36 jonge 
uitvinders van 9 tot 19 jaar de strijd met elkaar aangaan om het meest duurzame idee. De 
finale is op 25 juni. Vorig jaar won Eddie van Achterberg met een kostenbesparende auto-
dakreclame.
www.greendreamproductions.nl

PATIËNTENHORLOGE
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is niet waterdicht, daarover is iedereen het onder-
hand wel eens. De akelige aspecten van zo’n centraal opgeslagen gegevenssysteem zijn 
weer eens goed duidelijk geworden door al het kraakgeharrewar bij de OV-chipkaart.
De maatschappelijk weerstand tegen het EPD was en is aanzienlijk, maar niemand maakt 
zich druk over het verbod voor artsen op het gebruik van met de hand geschreven recepten 
en de daarbij behorende wettelijke verplichting recepten digitaal te produceren en per 
1 januari 2012 gepersonaliseerd te laten opslaan in het landelijke computersysteem van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het College Bescherming Persoonsgegevens, de Twee-
de Kamer en de Consumentenbond, ze kijken allemaal de ander kant op. En dat terwijl nu 
al verhalen de ronde doen over chantage met uitgelekte digitale recepten van personen met 
een besmettelijke ziekte. In het bijzonder voor de overheid, zeker wanneer er weer eens 
bezuinigd moet worden, is inzage van gepersonaliseerde medische gegevens enorm aan-
trekkelijk, zo blijkt in elk geval uit een toespraak die de inspecteur-generaal van de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg afgelopen najaar hield. In 2012 kan de overheid eindelijk het 

medicijngebruik van de bevolking per individu de kop indrukken.
Het alternatief voor gecentraliseerde opslag van digitale bestan-

den met gevoelige persoonlijk informatie bestaat wel, maar 
wordt nog nauwelijks gebruikt. Het is bijvoorbeeld mo-

gelijk grote hoeveelheden digitale informatie (goed!) 
versleuteld te bewaren op de chip van een identi-
teitsbewijs. De Nederlandse Federatie van Univer-
sitair Medische Centra publiceerde recent een on-
derzoeksvoorstel voor de ontwikkeling van een 
polshorloge waarin digitaal een fysiologisch pro-
fiel van de eigenaar kan worden opgeslagen. Zo’n 

profiel kan bestaan uit gegevens over lichaamsaf-
metingen, geslacht, gewicht, leeftijd, ras, ziektege-

schiedenis, medicijngebruik enzovoorts. Dit horloge krijg 
een sensor voor het meten van de huidtemperatuur van de 

drager en een digitale ontvanger voor het vastleggen van omgevings-
factoren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en soort en intensiteit van de verlichting. Op 
grond van al deze gegevens is een individuele comfortbeleving te berekenen, waarna de 
omgevingsfactoren kunnen worden bijgestuurd met de bedoeling de energievoorziening 
van een werk- of woonruimte te optimaliseren. Dit onderzoek moet leiden tot een energie-
besparing in leefruimtes rekening houdend met het comfortgevoel van de gebruikers. De 
in het horloge opgeslagen medische gegevens zijn in dit onderzoek een bijproduct, maar 
zijn in een andere toepassing mogelijk nuttig te gebruiken als persoonlijk medisch dossier.
(ir. Maarten Woerlee)
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektronisch-patientendossier – Infor-
matie van de overheid over het elektronisch patiëntendossier (EPD).
www.igz.nl/actueel/toespraken/medicatieveiligheidenelektronischegege-
vensuitwisseling.aspx – Toespraak die de inspecteur-generaal van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg hield op 27 september 2010.
www.nfu.nl – De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra doet onderzoek naar 
het toepassen van informatietechnologie voor energiezuinig wonen.
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onder redactie van ir. frank biesboer
m.m.v. erwin van den brink,  

drs. timo können, ir. judith oomen  
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