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Foto op vorige paglna: 
Groepsfoto von het IPO ter gelegenheid 
von het of scheid von Jan Schauten in 1972. 
De haog/eraor vooraon moet Schouten 
voorstellen; staand links van hem, in licht 
kostuum, Caoi Greebe. 

(foto: Rinus Alewijnse) 
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Tweemaal het IPO in aan6auw. 
grate fata links de galenj in 196), 
fata rechts het huidige gebauw in 1984. 

i; In de C!~tijende eeuw doen een aantal wiskundigen, waar
onderE~ler, onderzoek naar de eigenschappen van zogenaam
de 'magische vierkanten': die zijn als een dambord verdeeld in 

_ n2 veld,n. Daarin kan men de getallen 1, 2, ... , n2 zo zetten, dat 
~ -_zij in a llelC:olommen, rijen Em diagonalen dezelfde som geven. 
~.5;c, Het oudsfbekende magische vierkant dateert uit de tijd van de 

Chinese.-Jeizer VU, 2200 v. Chr. In de jaren vijftig van deze 
eeuw wo.!dt de eerste transatlantische telefoonkabel gelegd. 

= Die leidtniet direct tot het verwachte succes. Een probleem is, 
-dat twee""lijnen naast elkaar erg gehinderd worden door 
overspr:aak: het gesprek via de naburige kabel is vrijwel 
letterlijkE volgen. Gelukkig bevatten de kabels na elke 2 km 
een ver~rkings- en ruisonderdrukkingsstation. Besloten wordt 

.. om in elk van deze stations van telefonerende buurman te wis
• selen:-di"" meer dan 1500 buurmannen zullen lei den tot aileen 

o e k 



Dit verhaal is een verkort fragment uit de inaugurele rede van 

J.H. van Lint, de huidige rector magnificus van de Technische 

Universiteit Eindhoven, uitgesproken in 1959. Hij houdt zijn 

publiek voor dot de toepassingsmogelijkheden van goed 

wetenschappelijk onderzoek soms lang op zich laten wachten, 

maar dot ze zich niettemin eens zullen voordoen. 

Nu naar het IPO-onderzoek. Dergelijke -iets minder lange- lijnen 

terug naar de bron zijn ook vanuit huidige onderzoekthema's 

en -toepassingen te trekken. Anderzijds is men soms vanuit 

toepassingen uit het verleden tot een steeds duidelijker 

theoretische vraagstelling in het heden gekomen. Ondanks het 

toenemende maatschappelijk en industrieel engagement van 

wetenschappelijk onderzoek is 'vroeger' dus niet automatisch 

synoniem met 'fundamenteel', 'theoretisch', en betekent 'nu' niet 

altijd 'toepassingsgericht'. Deze jubdeumuitgave goat over een 

aantal van dergelijke lange lijnen binnen diverse terreinen van 

het IPO-onderzoek. Daaruit zal ook blijken dot bewuste keuzen 

kunnen leiden tot doodlopende wegen en toevalligheden tot 

zinvolle bestemmingen. 

Ter verhoging van de leesbaarheid en ter beperking van de tijd, 

nodig voor de totstandkoming van dit boekje, hebben we als 

voornaamste bronnen de herinneringen van (oud-)medewerkers 

gekozen. Dot de informatie hiermee een meer subjectief karak

ter krijgt dan in professionele geschiedschrijving is onvermijde

lijk. Ook zullen als gevolg van de keuze van de ge'I'nterviewden 

bepaalde zaken en personen mogelijk onderbelicht zijn. 

Daarnaast moet de lezer alles wat hier over het IPO-onderzoek 

gezegd wordt, plaatsen in het kader van de samenwerking met 

, C "~ 9 e n h ,~ t p 



collega's elders. Bij vier van de zes hoofdstukken over het on

derzoek geven we een uitgebreide literatuurlijst waarin enkele 

lange lijnen terug te vinden zijn ('Lange lijnen in schrifturen'J. 

'Goed onderzoek doe je niet aileen'; een historisch boekje 

schrijven evenmin . Wij speelden al enige tijd met het idee, 

maar de laatste duw kwam van Toon Cohen, begin 1992. 

Van zijn verhaal "t Hart van het IPQ 'ter gelegenheid van het 

afscheid van Hans 't Hart op 31 januari 1992 is dankbaar 

gebruik gemaakt voor het hoofdstuk over spraakonderzoek. De 

ge·interviewden, Herman Bouma, Ben Cardozo, Aad Houtsma, 

Hans 't Hart, Jacques Roufs, Don Bouwhuis, Frank Leopold, 

Floris van Nes en Henny Melotte, hebben ieder twee uur casset

teband gevuld en de concept-artikelen geduldig aangevuld en 

gecorrigeerd. Herman Bouma en Jacques Roufs hebben daar

naast nogal wat tijd be steed aan de 'lange lijnen in schrifturen'. 

Lei Willems gaf een welkome aanvulling op de interviews in de 

vorm van informatie over computers en spraakchip. Henny 

Melotte haalde diverse foto's uit de oude doos. Jacqueline 

Geerings werkte aantekeningen uit tot verwerkbare literatuur

lijsten en Unni van Amelsfort verzorgde de laatste tekstcorrectie. 

Marjolein de Vette is in feite het derde redactielid, maar dan op 

grafisch gebied. Zij heeft in zeer korte tijd aile lange lijnen 

bijeengebracht in een smakelijke vorm. 

De redactie, 

Liduine Verhelst-Korpel en Hans 't Hart 

nderzoek 

--------
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• • Avontuurlijke tocht naar vastere grond 
35 jaar IPO-historie 

Van residu, geluidskwaliteit en klokkengelui 
Auditief onderzoek 

Van kamer 1 3 naar 'i'Ecoie Hollandaise' 
Spraakonderzoek 

Schalen tussen vrees en hoop 
Visueel onderzoek 

Doen en denken 
Cognitief onderzoek 

Communicatiesysteem en dialoogpartner 
Ergonomisch onderzoek 

De kleine markt als flessenhals 
Communicatiehulpmiddelen 
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Interview met 
---a'~ 

-=- ~~ . Herman Bouma (foto 1972) 

• " ":" • ~ 'Perceptio agitat mentem': de waarneming brengt de geest in 
~~. ,,(" beweging. Een variatie van Jan Schouten, de eerste directeur 

.' " ~v~n het IPO, op het motto van de Technische Universiteit 
NEindh?v~n, dat lu~dt 'Mens agitat mol~m~ (de geest brengt de 

-~ motene In bewegmg). Een andere vanatle op hetzelfde thema 
.~:'_ =~ou kunnen zijn: 'Schouten agitavit IPO(nem)' (Schouten heeft 
, "liet IPO in beweging gezet). 

5 

" .. ~ . ",Deze inleiding gaat over hoe het begon en hoe het verder ging. 
c·:' :~:o;Aan het woord is Herman Bouma, die na de directeuren 

Schouten en Greebe in 1975 aan het hoofd komt te staan van 
het instituut. "Er zijn echt vele jaren geweest dat ik een bezoeker 
door elke kamer van het IPO kon leiden en overal iets kon laten 
horen en zien. Wij wisten van elkaar alles. Oat kon toen ook 
nog. Nu kan dat niet meer helaas, maar het was wei mooi. 

"'" . ",Er ziin k altijd veel bezoekers geweest." 

t o e 
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H. B. G. Casimir 
tiidens I PO·lustrum 1967 

Het idee om een 

instituut voor 

perceptie

onderzoek op te 

richten ontstaat 

halverwege de 

jaren vijftig aan de 

kant van Philips . 

H.B.G. Casimir, 

toenmalig directeur 

van het Natuurkun

dig laboratorium 

(Nat. Lab.) is er 

nauw bij betrokken . 

Ais producent van lampen en van audio-, video- en communi

catieapparatuur heeft Philips behoefte aan kennis over waarne

ming door mensen . Men wil het incidentele onderzoek aan 

horen en zien continu·l·teit verschaffen in een aparte onderzoek

groep. Daar kunnen wellicht ook de minder technische 

disciplines beter aarden. Het toenmalige Nat.Lab.-terrein aan 

de Kastanjelaan zit echter mudvol en uitbreiding is niet gemak

kelijk, zeker door de hoge eisen die aan bewaking gesteld 

worden. Genoeg ruimte heeft de Technische Hogeschool 

Eindhoven (THE) in oprichting . Bovendien wil deze instelling de 

3 5 a a r p o h 
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menselijke kant van de techniek een accent geven. Ook is er 

voortdurend behoefte aan afstudeeronderwerpen voor de 

studenten . H.B. Dorgelo, de eerste rector van de Eindhovense 

hogeschool, ontmoet bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen wei wat weerstand, als hij zijn plannen voor 

een samenwerkings-verband komt ontvouwen. In Den Haag is 

men in die tijd bang voor een al te duidelijke band met de 

industrie; het instituut zou toch in de eerste plaats een (zuiver) 

wetenschappelijke taakomschrijving moeten krijgen. Van de 

andere kant vormt het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek een 

geslaagd voorbeeld. Damin werken op dat moment een aantal 

Nederlandse universiteiten samen met Philips en de Organisatie 

voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, ZWO (nu NWO). 

Op 12 september 1957 komt dan toch de 'Stichting IPO' tot 

stand. Oprichters zijn de al genoemde H.B.G. Casimir en A 

Oldendorff, hoogleram Sociologie bij de afdeling Aigemene 

Wetenschappen van de THE. De Raad van Beheer vormt het 

bestuur van de stichting. Damin zitten twee vertegenwoordigers 

van de hogeschool, C. Zwikker en AH.M. Wijffels, twee van 

Philips, H.B.G . Casimir en G.C.E . Burger, en, om de onafhanke

lijkheid van het onderzoek te wamborgen, een van ZWO, J.H. 

Bannier. Vanaf het begin houdt een Wetenschappelijke Raad 

met wetenschappers uit den lande toezicht. De leiding komt in 

handen van de eerste directeur, Jan Frederik Schouten . Deze 

Utrechtse fysicus en mathemaat is in 1937 gepromoveerd op 

een visueel onderwerp, de voortdurende aanpassing van het 

zien aan de verlichtingsomstandigheden. Vervolgens is hij bij 

het Nat.Lab. gaan werken aan de perceptie van geluid, met 

name die van toonhoogte bij samengestelde geluiden . Ook 

o r 
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heeft hij zich als groepsleider Telecommunicatie beziggehouden 

met spraaktransmissie. Op het moment dot Casimir hem vraagt 

het IPO van de grond te trek ken en te goon leiden -in april 

1956 wordt het IPO voor het eerst genoemd in Schoutens 

werk-/dagboeken- is hij onderdirecteur bij Philips Telecommuni

catie Industrie in Hilversum. Door leidt hij de ontwikkeling van 

draaggolfsystemen met noodzakelijkerwijs veel internationale 

contacten, met name in de Verenigde Staten. Schouten wordt 

als IPO-directeur wetenschappelijk adviseur bij het Nat.Lab. en 

aan THE-kant buitengewoon hoogleraor in de Perceptie- en 

Informatieleer bij de toenmalige onderafdeling Niet-technische 

Vakken van de afdeling Aigemene Wetenschappen. 

Het IPO in oprichting is aanvankelijk ingekwortierd bij het 

Nat.Lab. Schouten werkt fer' per 1 februori 1957. Hij kan in 

elk geval voor de maandag gebruik maken van de kamer van 

Casimir; de poor andere eerste medewerkers, zijn onderge-

5 a a r 

Pond Winters met de auto 
van Jan Schouten voor de 
ingang 

p o h 



bracht bij een van de onderzoekers van het lab . AI gauw, in juli 

1957, komt op de Gabriel Metsulaan 4&6 het pand Winters 

vrij, een voormalige opslagplaats van een frisdrankenfabriek; 

later ook het woonhuis, dat 'pand Zomers ' gedoopt wordt. Dit 

wordt gehuurd door Philips . Er zijn dan ongeveer 10 mede

werkers . Dit moet voor Schouten een hele verandering geweest 

zijn, want in Hilversum had hij veel meer mensen onder zich . 

Toen hij daar vertrok, schijnt hij bij wijze van grap een 

paardekop gekregen te hebben, zijn toekomstige 'anderhalve 

man en een paardekop' symboliserend . Het paard, Isodoor, 

reageerde op het fluitje van zijn baas -dat moest een zuivere 

kwint zijn- door hem een sigaret te presenteren ... Op 27 mei 

1958 zijn de onderhandelingen ten einde 

en sluit de Stichting IPO een tweetal 

overeenkomsten met de NY Philips' 

". Gloeilampenfabrieken en de THE. 

De eerste palen van het 
IPO-gebouw in 1958 

o r e 

Beiden zullen medewerkers detacheren; 

IPO-gebouw aan de 
Dommel op het THE-terrein =15 
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Jan Schouten demonstreert vertraagde terugmelding van 
spraak bii de opening von het IPO·gebou w oan de 
Dommel (/958). VI.nJ. PF.S. Otten, Ch.l.M.A. van Rooy, 
IE de Quay, F W von Berckel, Th . P. Tramp, H. B. Dorge/o, 
I F Schouten, N.N en IM. Westhoff. 

daarnaast verschaft Philips het instrumentarium en verplicht de 

THE zich het nieuwe instituut adequate huisvesting te verschaf

fen . Zo wordt op een moerassig stuk grond nabij de Dommel 

een gebouw met een verdieping opgetrokken (huidige Dommel 

gebouw). De opening vindt plaats op 19 september 1958 . De 

bovenverdieping wordt betrokken door de onderafdeling Niet

technische Vakken (later: Wijsbegeerte en Maatschappijweten

schappen). Het aantal medewerkers bij het IPO is inmiddels 

gegroeid tot rond de vijftien. 

Met name het eerste decennium drukt Jan Schouten als persoon 

een belangrijke stempel op het instituut als geheel en op de 

3 5 a o r h 
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P.F S. Otten, voorzitter Road van Bestuur 
Philips, doet de pen-in-got-proef bij de 
opening von het IPO-gebouw oan de 
Dommel (1958) . Rechts: J.F Schouten. 

keuze van onderzoekthema's. Zijn 

ervaringen liggen op het gebied van het 

zien, het toonhoogte-onderzoek en de 

spraaktransmissie; zijn interesses gaan 

steeds meer uit naar cybernetica (stuur- of 

besturingskunde) en informatietheorie (de 

mens als een soort communicatiesysteem, 

een informatieverwerkende machine, 

waarbij de hoeveelheid informatie in 

signalen kwantitatief beschreven wordt 

via het aantal keuzemogelijkheden) . Deze 

geven hem een mogelijkheid tot dan toe vage begrippen te 

kwantificeren en theoretisch te verklaren . Het onderzoekterrein 

vat hij wei samen met de woorden 'perceptieve cyclus' : 

waarneming, verwerking daarvan , beslissing over en sturing 

van de handeling. Opvallend in de beginjaren is de grote 

aandacht voor de motorische vaardigheden van de mens _ 

'Als medewerkers koos hij bij voorkeur aankomende 

onderzoekers bij wie hij meer lette op wat hij van hen zou 

o r e 
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kunnen leren dan op de richting van hun opleiding. Zo begon 

met de komst van een taalkundige in 1959 het onderzoek van 

spraak, lang voordat de spraaktechnologie buiten het terrein 

van de telefonie trad' . Dit valt te lezen in een gedenkschrift ter 

gelegenheid van de onthuliing, bij de opening van het huidige 

IPO-gebouw op 29 augustus 1985, van Schoutens relief, 

vervaardigd door Jos Reniers (1) Herman Bouma herinnert zich 

de begintijd als voigt: "Schouten heeft het IPO opgericht en van 

de grand getrokken, met eigenlijk bewust allerlei medewerkers 

die nog niet in het vak zaten. In overleg met een nieuwe mede

werker werd diens onderwerp van onderzoek bepaald. In de 

uitvoering gaf Schouten de mensen veel vrijheid en vertrouwen. 

Zij bouwden daardoor wei steeds meer eigen ervaring op en 

kregen ook ideeen van zichzelf. Misschien heeft hij daardoor 

later toch soms het gevoel gehad, dat hij de greep op het 

onderzoek een beetje verloor. Schouten was ook een typische 

oprichter. Hij heeft zich halverwege de jaren zestig samen met 

James Gardner, architect, sterk bemoeid met de inrichting van 

het Evoluon, in het algemeen, dus niet aileen voor wat betreft 

het onderdeel Menswetenschappen, waar veel van het IPO 

stond. Hij vond het Evoluon een geweldig idee en vocht met 

name tegen het voorstel dat daar (uitsluitend) een produkten

tentoonstelling moest komen . De naam van Philips moest 

verbonden worden met de voortgang van de wetenschap. Hij 

was er heel druk mee bezig en heeft het IPO daar een beetje in 

meegetrokken. Ook heeft hij meegeholpen de afdeling 

Bedrijfskunde aan de THE op te richten, het Audiologisch 

Centrum Eindhoven en wat aan de TUE later de Gemeenschap

pelijke Kommissie Biomedische en Gezondheidstechnologie 

(BMGT) zou worden." 

3 5 o o r p o h 
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Het werk bij het IPO loopt inmiddels door. Er blijkt wei een 

groeiende behoefte te zijn het wetenschappelijk beleid van het 

instituut in een bredere kring te bespreken. Op advies van een 

driemanschap bestaande uit loon Cohen, Koos Westhoff en 

Ben Cardozo, stelt Schouten bij IPO-Mededeling 10 van 2 

februari 1966 een Programmacommissie in . 'In het kader van 

de reeds bestaande delegering van verantwoordelijkheden 

wordt, ter ontlasting van de I.P.O-Ieiding en ten behoeve van 

een meer daadwerkelijke stimulering en harmonisering van het 

totale programma, bij behoud van de onmisbare flexibiliteit en 

slagvaardigheid, een Programmacommissie ingesteld' en 

'Onverminderd de individuele bijdrage van iedere medewerker 

o r e 

tot de beleidsbepa

ling van het I.P.O. 

is de Programma

commissie in het 

bijzonder belast 

met de kritische 

toetsing van het 

huidige en 

toekomstige I.P.O.

programma in zijn 

totaliteit'. De eerste 

leden zijn Ben 

Jan schouten in actie 
t.b.lI. het Eva/von 19 
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Cardozo, die ook 'plaatsvervanger' is van Schouten -hoewei de 

Raad van Beheer een officiele adjunct-directeur nooit heeft 

toegestaan-, loon Cohen en Wim Koster. Jan Schouten was wei 

beducht voor de verstarring, die het gevolg zou kunnen zijn van 

een programma. Het supplement van APR 2 (1967) bevat 

overigens wei een aardig overzicht van het toenmalige 

onderzoek. Schouten schreef dat ter gelegenheid van het 10-

jarig bestaan van het instituut (2J. Na enkele wijzigingen in de 

samenstelling wordt bij IPO-Mededeling 25 uit 1969 de 

Programmacommissie weer opgeheven en het aantal 

deelnemers aan de 'norma Ie IPO-vergadering' beperkt 'gezien 

de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de groepen 

5ecretariaat 
met rechts 

Linda 5aveniie-Clignett 
(l972) 

voor hun programma van onderzoek en van interne en externe 

samenwerking'. Deze mededeling van Schouten betekent ook 

de start van het 'IPO-Bulletin' voor 'de informatie van 

algemenen dienste ( ... )', de voorloper van de Nieuwsbrief. 

Yoigens Bouma vinden de verkorte reisverslagen in de huidige 

Nieuwsbrief echter ook al hun oorsprong in de reisbrieven van 

5 a a r 
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Schouten: "Schouten had altijd veel contacten en vooral die met 

Amerika heeft hij enorm bevorderd . Die dateerden nog uit zijn 

tijd bij Philips Telecommunicatie Industrie. Hij schreef 

uitgebreide reisbrieven, bijvoorbeeld over hoe de Rocky's er 

vanuit een vliegtuig uitzagen. Dat was toen nog heel iets 

nieuws. Die stuurde hij naar het IPO en die gingen het he Ie 

i nstituut rond ." 

Een volgende belangrijke mededeling is die van 28 april 1971, 

nummer 29 . De drie maatregelen waar het om gaat zijn: 

samenvoeging van de Auditieve en Fonetische groep; 

scheiding van wetenschappelijke en dienstverlenende groepen 

Instrumentatie, Werkplaats en Administratie) en instelling van 

een Beleidsraad voor 'het wetenschapsbeleid van het IPO en de 

coordinatie van het werk van de groepen'. Groepsleiders zijn 

Ben Cardozo, Auditief-Fonetische groep; Herman Bouma, 

Visuele groep en Wim Koster, Permova (Perceptieve en 

Werkplaats (1 96 /) 

o r 

-------- .-~-
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Motorische Vaardigheden) /Medische Fysica . Zij zitten ook in 

de Beleidsraad, waar Iter versterking van het TH-element' 

Jacques Roufs aan toegevoegd wordt. Gekoppeld aan deze wij

ziging van de organisatorische structuur wordt onder meer de 

traditionele Maandagochtend bespreking vervangen door de 

Groepsvergadering, Apparatuurbespreking en Aigemene IPO

vergadering en verschijnt een veertiendaagse Nieuwsbrief (3). 

Aan de Programmacommissie kunnen nu aile academische 

medewerkers en eventuele gasten deelnemen. Daarnaast spre

ken de leden van de Beleidsraad om de week met Schouten. 

We zitten inmiddels vlak voor diens pensionering. Per 29 mei 

1972 draagt hij de dagelijkse leiding van het instituut over aan 

Caaj (afgeleid van c.A.A.J.) Greebe (4), hoofdnatuurkundige in 

de Vaste-Stof Fysica bij het Nat.Lab. Jan Schouten vertrekt 

officieel op 31 augustus 1972. 

Herman Bouma : "Caaj Greebe had, denk ik, als opdracht om 

het IPO duidelijker onder de vleugels van het l~at.Lab. te 

brengen. Schouten had namelijk rechtstreeks aan de Road van 

Bestuur gerapporteerd en wei aan Casimir. Die was nu echter 

ook met pensioen . De voorkeurspositie van het IPO wekte best 

wat, begrijpelijke, jaloezie . Greebe moest ervoor zorgen dot 

we beter in het totaal van de Philips-research gingen passen. Hij 

legde onder meer nadruk op doorstroming van met name 

Philips-medewerkers ." De nieuwe directeur vervangt in oktober 

1972 de Beleidsraad door een Contactbespreking, waarin ook 

Lei Willems zitting krijgt. 'Deze bespreking zal hoofdzakelijk 

communicatief van karakter zijn . Waar het beleidsvragen betreft 

zal door ondergetekende [Greebe, red .] ( ... ) zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt worden van "Beleidsbesprekingen" . 

3 5 o o r p o h 
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Deelname: Per bespreking nader te bepalen, mede op grond 

van expertise', zo valt te lezen in IPO-Mededeling 33 van 10 

oktober 1972. Bouma: "Ik heb de Contactbespreking na mijn 

aantreden in 1975 meer geformaliseerd en gezegd dat dit nu 

het toporgaan was, waar de beslissingen genomen werden. 

Onder Greebe was het meer een adviesorgaan; het was toen 

natuurlijk ook een meer autoritaire tijd." 

"De discussies met Greebe waren heel intensief, omdat hij maar 

weinig van het vakgebied wist," aldus Bouma. "Hij was wei een 

kritische en objectieve gesprekspartner. Je moest toen voor het 

eerst je programma echt verdedigen . Uit die tijd dateert de zorg 

voor een samenhangend en voor Philips relevant programma. 

Aan de TUE-kant begon dat pas te spelen toen de Voorwaarde

lijke Financiering haar intrede deed, rand 1980. "Greebe 

schaart de Programmabespreking onder 'huishoudelijk 

vergaderwezen' (5) en vermeldt vervolgens: 'De Programmabe

sprekingen zullen in hun huidige vorm niet meer plaatsvinden. 

Niet-wetenschappelijke zaken worden zonodig behandeld in 

"Stafbesprekingen" ( ... j' . Tot het 'wetenschappelijk vergader

wezen' behoren de Colloquia, die overigens al dateren uit de 

beginjaren van het IPO, en een kleine twintig 'informele 

vergaderingen' . 

Een neerslag van Stafbesprekingen en gesprekken met 

individuele medewerkers varmt het Memorandum 'Het I.P.O. in 

de komende jaren' van de hand van Greebe uit 1974 (6). In de 

'bevindingen m.b.t. de tegenwoordige toestand' noemt de 

directeur expliciet enkele zaken die nog steeds actueel zijn: de 

bij het IPO 'relatief zwaar wegende' problematiek van het 
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vinden van een balans tussen fundamenteel en incidenteel 

onderzoek; het aantal publikaties en octrooien en binnen het 

multidisciplinaire milieu behoefte aan zinvoller en intensiever 

onderling contact en 'meer kollectieve aandacht voor die gebie

den van kennis die van belang zijn voor het gehele instituut (7)', 

ook wei 'Theoretisch Midden' genoemd. Even verderop 

voorspelt Greebe, dat 'het onderzoek van het IPO zich zal 

blijven bewegen in de richting van "perifeer" naar "centraal" 

en van "eenvoudige" naar "complexe" stimuli' . Hij noemt dit 

onder andere in overeenstemming met 'de toenemende 

betekenis van informatie-overdracht en -verwerking. Met het 

bovenstaande wil zelfs gezegd zijn, dat de studie van het 

perifere zien en horen op zichzelf niet (meer) als een der eerste 

doelen van het instituut als geheel [onderstreping is van Greebe, 

red .] moet worden gezien . Er moet natuurlijk wei expertise op 

[dat] gebied ( ... J blijven bestaan, maar dan als ondersteunende 

aktiviteit' . Ais 'gebiedsomschrijving' wordt genoemd : 'De studie 

van de informatieve interacties van de mens -inclusie' zijn aan

geboren of verkregen perceptieve, cognitieve en motorische 

vaardigheden en eigenschappen- met (of via) zijn technolo

gische omgeving (8)' . Een van de acties die volgen uit het 

Memorandum moet zijn het ' tot stand brengen van een consi

stent stelsel van II Research Objectives'" . In de verzendl i j st wordt 

overigens ook de Inspraakcommissie genoemd, de voorloper 

van de huidige Overlegcommissie, die in 1974 officieel is 

ingesteld . In 1975 vertrekt Greebe: hij wordt adjunct-directeur 

van het l\lat.Lab. Na de aankondiging van zijn vertrek draagt 

een vertrouwenscommissie van IPO-medewerkers, bestaande 

uit Ben Cardozo, Jacques Roufs en Sieb Nooteboom, als 

nieuwe directeur Herman Bouma voor aan de Raad van Beheer. 
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Hij wordt benoemd per 15 september 1975. Hij publiceert in 

1976 als eerste het onderzoekprogramma in het jaarlijkse IPO 

Annual Progress Report (APR), dat in 1966 voor het eerst 

verschenen is. 

Tot zover de langzame groei naar een samenhangend 

onderzoekprogramma en de huidige interne bestuursstructuur. 

Ook de ontwikkeling van de groepen hangt hier nauw mee 

samen. Aanvankelijk spreekt men van 'hoeken'. De medewer

kers weten veel van elkaars werk en worden lange tijd elke 

maandagochtend door hun collega's op de hoogte gebracht 

van de voortgang ervan. In april 1971 worden, zoals gezegd, 

de Auditieve en Fonetische groep samengevoegd, en is er ook 

al een Visuele en Permova-groep. In 1974 voigt de oprichting 

van de groep Ergonomie, met als leider Frank Leopold (9). 

Ruim anderhalf jaar later, onder Bouma, ontstaat uit de groep 

Permova, 'vanwege een geleidelijke verschuiving van de 

onderzoeksthematiek' de groep Cognitie en Communicatie, 

geleid door Don Bouwhuis. Ook roept Bouma de werkgroep 

IHulpmiddelen Perceptief Gehandicapten I in het leven onder 

voorzitterschap van Henny Melotte (10), die op dat moment ook 

de dagelijkse leiding van de werkplaats heeft. 

Het IPO groeit al snel uit zijn jasje. In 1970 schrijft Schouten (11): 

'In mei 1961 werd een tijdelijke houten galerij in gebruik 

genomen en in februari 1964 de bovenverdieping van het IPO

gebouw. Thans zijn een 40-tal medewerkers van Philipszijde 

en een 8-tal van de THE bij het IPO werkzaam, benevens een 

vlottende bevolking van 100 15 volontairs, student-stagiairs, 

afstudeerders en gastwerkers' . De galerij, aanvankelijk bedoeld 
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Aanbouw {PO-ga/erii 
(196 1) 

Symbolische honde/ing bii 
de opening van de {PO
go/erii (1 961), met a.m. 
Th. P. Tromp (gebogen, /.), 
H.B.G.Casimir (3e v. I.), 
K. Posthumus (3e v. rJ 
en J.f Schouten (rJ 

als noodvoorziening, gaat echter steeds meer verzakken . 

Tijdens de restauratie neemt de visuele groep haar intrek in 

onder meer de garage van de TH-taxi. In 1977 treft de THE, die 

gebrek heeft aan financiele middelen voor nieuwbouw, opnieuw 

een noodvoorziening : twee vleugels van het oude TH-paviljoen 

worden geannexeerd en met het IPO-gebouw verbonden door 

middel van een loopbrug. In 1980, Kerstavond, leggen 

Henny Melotte en Herman Bouma de laatste hand aan een 

... 
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eisenprogramma voor een nieuw IPO-gebouw (121. Eind 1982 

wordt met de bouw daarvan begonnen als onderdeel van een 

3-Gebouwenplan (samen met huidige Bestuursgebouw en 

Pedagogisch Technische Hogeschool), waarvoor de toenma

lige minister W. Deetman van Onderwijs de eerste paal komt 

slaan. De verhuizing vindt plaats in april 1985 . Op 29 

augustus van dat jaar verricht de commissaris der koningin in 

Brabant, in die tijd A. van Agt, de officiele opening . Een tot 

dan toe ongekend genoegen is het grote aantal stille expe

rimenteerruimten, de aparte service-vleugel en de moderne 

Colloquiumzaal. Overigens neemt het aantal colleges pas na 

het vertrek van Schouten sterk toe. Zijn eigen college, 

vergelijkbaar met dat van Herman Bouma nu, was lange tijd 

het enige. Schouten was dan ook de enige hoogleraar bij het 

IPO. Pas onder Bouma, die zelf in 1978 hoogleraar werd, 

kwam er in 1984 een tweede, Jacques Roufs, later gevolgd 

door anderen. 

Tot slot een aantal tradities die wellicht weinig formeel zijn , 

maar in sterke mate de sfeer van het instituut bepalen en 

bepaald hebben . Allereerst zijn daar de Open Huizen, die 

geregeld gehouden worden bij een opening of jubileum. 

Gezien het steeds terugkerende ruimtegebrek heeft deze 

gelegenheid zich verschillende keren voorgedaan . Dan het 

gezamenlijk koffiedrinken 's morgens, dot 01 dateert vanaf het 

begin van het IPO-bestaan ter bevordering van het informele 

dagelijkse contact. Medewerkers van aile groepen mengen 

zich nog steeds vrijelijk tijdens die activiteit, zij het dat er in 

de jaren zestig sprake is van een 'hoge' en een 'loge' tafel. 

Aanvankelijk fungeert de ruimte waar de bibliotheek is 
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Kaffiepauze met a.m. Fronk Leopold (2e v. /.), 
Daan Admiraal (3e v. /.), Wim Naardermeer (4e v. I.) 
Cor Basten (hoofd v. d. tafe/), Bart Poulissen (Se v. r.J, 
mw. F Ieid-Boersma (geheel r.J 

ondergebracht, naast colloquiumzaal ook als koffiekamer. 

Kamer 1.03a van Hans 't Hart doet enige tijd informeel dienst 

als lunchruimte; een echte kantine is er namelijk nog niet in het 

gebouw aan de Dommel, wei een uitgifteloket. AI sinds 1958 

bezoekt een Sint met Piet(en) het IPO jaarlijks. Zij worden op 

onbekende wijze gerecruteerd uit de IPO-gelederen . De eerste 

'vermoedelijk echte Heer achter het IPO', die tot op de dag 

zelf onbekend blijft, is Ep Koster met als Piet Ben Cardozo. 
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Sint 1959 bij de ingang van het 
IPO-gebouw aan de Dommel. 
V. I. nJ. Hans Horeman, Koos Westhoff 
en Jan Schouten. 

IPO-koor tijdens een uitvoering (1983). V. I. nJ. 
Riet Boesten, Leo Vogten, Rosalind Smith, Dick lwama, 
Don Bouwhuis, Frits Scheffers, Floris van Nes. 
Dirigent: Hans 't Hart. 

o r e 
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Vervolgens het IPO-koor. Dat ontstaat in 1976 uit een combi

natie van factoren . Een daarvan is dat Hans 't Hart op vakantie 

in Wales gegrepen wordt door de klanken van de mannenkoren 

aldaar. Hij wordt niet de eerste dirigent: dat is Jos Thomassen 

gedurende drie jaar. Daarna neemt Hans het over. Het koor 

repeteert gedurende de middagpauze in de lunchruimte. 

Hoogtepunten uit de optredens zijn onder meer een gezongen 

IPO-Wegwijzer op psalmmelodieen bij het 25-jarig bestaan van 

het instituut en 'Ja, het is hem, de god der fonemen ' op 'Duet uit 

de parelvissers' van Bizet bij het afscheid von Sieb Nooteboom . 

In 1988 houdt het koor op te bestaan, moar in 1992 herrijst het 

5 

IPO-voetbalteam. VI.nJ. (staand): Herman Muller, 
Jos Neelen, Bart Poulissen, Herman Bouma, 
Nico Broekmans, Andre van Nes, N.N., Ton van Rens, 
Chris Gadschalx; (hurkend) : Dick van Nierop, 
Henk de Vries, Peter Boonstra en Chris Lammers. 
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alweer, eenmalig, onder leiding van Aad Houtsma, bij het 

afscheid van 't Hart met op Anglicaanse psalmen gezongen 

stellingen uit 'A perceptual study of intonation (13)'. De muzikale 

omlijsting van evenementen vindt nu geregeld plaats door een 

IPO-band. Ais laatste moeten de diverse sportieve activiteiten, 

zoals (zaal)voetbal en tafeltennis, genoemd worden en uitjes 

voor medewerkers, door de jaren heen varierend van auto- en 

fietsrally's tot sportieve en creatieve weekenden. 

Feest t.g. v. IO'iarig 
bestaan IPO (1 967). 
V. I. nJ. Iman Slis, 
Ab van Katwijk, 
Toon Cohen, 
Sieb Nooteboam. 

'Perceptie-onderzoek begint met perceptie' is een van de vele 

bekende uitspraken van Jan Schouten. Dot dot wei een 

noodzakelijke, maar niet per se een voldoende voorwaarde 

hoeft te zijn, moge blijken uit de volgende hoofdstukken. 
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Interviews met 
Ben Cardozo (foto 1968) en Aad Houtsma (foto 1984) 

-pp !l juni 1957 vindt de eerste maandagmorgenbespreking 
var{h-et I 0 plaats. Formeel het IPO in spe, want de stichting 
beStda ~an nog niet. De experimenteel fysicus Ben lopes 
Ca'rdozo ·s een van de aanwezigen in Hilversum, de standplaats 
van de eerste directeur Jan Frederik Schouten, die daarv66r 
onder-diliecteur is geweest van Philips Telecommunicatie 
Industrie Na "de begintijd, die eigenlijk erg rommelig was," 
goat C~r(Jozo werken aan auditief onderzoek en krijgt hij ook 
org~m!satorische werkzaamheden, zoals de bibliotheek en de 
apparatuur. Hij gaat in 1982 met pensioen. Vanaf dat moment 

"'Ieidt -cle~sychoakoesticus Aad Houtsma het akoestische 
~ onde~ioek binnen de akoestisch-fonetische (akofon-)groep. 
-Je~. €~rdozo relativeert de vraag naar de 'lange lijnen naar het 

- ~ v~leden . enigszins: "Als je een term als 'geluidskwaliteit' maar 
bree4 eepoeg definieert, heeft het IPO daar geregeld iets aan 

'" 9edq~,n.-: 
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"Schouten kon goed analytisch luisteren," aldus Ben Cardozo. 

Voor het onderzoek naar de vervorming bouwt hij de zoge

naamde 'optische sirene'. Daarmee is het mogelijk met een 

trillingsvorm, geknipt uit een papieren mal, via een foto-elektri

sche cel, synthetisch geluid te maken (1). Het spectrum van een 

toon (de fysische samenstelling) heeft hij zo precies in de hand. 

"Deze methode werd ook gebruikt bij de ouderwetse, 35mm

geluidsfilm uit de jaren twintig," weet Aad Houtsma. "Daar 

werd aan de zijkant van het beeld, dus buiten het lensbereik, 

automatisch, op een optische manier, een golfje ingetekend. 

Dat werd eveneens afgetast met een foto-elektrische cel." 

Eind jaren dertig komt Schouten tot zijn theorie van 'het residu'. 

Die naam geeft hij aan de (lag e) toonhoogte die te horen is in 

een geluidssignaal waarin fysisch gezien aileen (hoge) 

boventonen aanwezig zijn. Ons oor leidt die grondtoon als het 

ware af uit de boventonen. Schoutens eerste baanbrekende 

publikatie op dit gebied verschijnt in 1938 (2). Volgens Ben 

Cardozo is die geschiedenis van het residu "een van de 

romantische episoden uit de wetenschapsgeschiedenis . Of de 

toonhoogte van een geluid volledig bepaald wordt door de 

grondtoon of niet, daarover is honderd jaar eerder al een 

wetenschappelijke strijd gestreden door de natuurkundigen 

Ohm (uitsluitend grondtoon) en Seebeck (soms ook boventonen). 

Die strijd is door de autoriteit van Helmholtz beslist in het 

voordeel van Ohm ." Aad Houtsma beschouwt het thema zeker 

als een lange lijn, die al begint geruime tijd voordat Schouten 

directeur werd van het IPO, maar die in elk geval op de achter

grond voortdurend meespeelt. Dat moge blijken uit de Big Ben

melodie, waarbij achtereenvolgens de grondtonen en de boven-
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tonen gemaskeerd worden, maar de melodie hoorbaar blijft. 

Die vormt in 1962 een van de items op het IPO-singletje (3). 

Via de Harvard-tapes is deze demonstratie uiteindelijk terecht 

gekomen op de CD met Auditory Demonstrations uit 1987 (4) . 

Jacques goufs bii 
de optische sirene 

Volgens Schoutens theorie ontstaat het residu door interferentie 

(vermenging) van boventonen die in het binnenoor onvoldoende 

worden opgelost. Schoutens eigen medewerkers, zoals 

Ben Cardozo en Roel Ritsma, vinden echter in de jaren zestig 

al aanwijzingen dat deze theorie niet helemaal juist kan zijn, 

maar willen uit hun experimentele bevindingen toch nog niet 

de verregaande conclusies trekken die er eigenlijk wei 

in zitten. Julius Goldstein van het Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) in de Verenigde Staten doet halverwege de 

jaren zestig als 'research fellow' onderzoek aan de geluidsver

vorming in het binnenoor, die relevant is voor de residu-theorie. 

Bij terugkeer in de Verenigde Staten ontwikkelt ook hij een 

theorie over het effect. Het vermoeden, dat het verschijnsel er 

wei is, maar dat de uitleg ervan niet helemaal klopt, 
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Oaan Admiraal 
aan zijn instrumentarium 

bestaat dan dus al. Houtsma, een leerling van Goldstein: "In 

mijn dissertatiewerk van 1971 (5), op het MIT in de Verenigde 

Staten uitgevoerd, heb ik laten zien dat residu-verschijnselen op 

precies dezelfde wijze plaatsvinden als je de boventonen van 

een geluid over beide oren verdeelt, en er dus in fysische zin 
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geen vermenging kan zijn . Deze vermenging moet dus wei van 

neurale aard zijn. We hebben er tegenwoordig wei goede 

beschrijvende modellen voor, maar helemaal begrijpen hoe dat 

residu in onze hersenen wordt gevormd, doen we zeker nog 

niet. Ook gedragsmatig zijn we er nog niet: wat gebeurt er met 

twee gelijktijdige residuen? Uit het proefschrift van John 

Beerends uit 1989 (6) blijkt, dat het oor ook dat aan kan: 

bepalen welke boventonen in clusters bij elkaar horen en daar 

grondtonen van afleiden." 

"Als jan Schouten zei : 'Doen' , dan was er binnen een paar 

dagen een opstelling, bestaande uit een koptelefoon, een 

versterker, een variabele condensator, een paar spoeltjes, een 

pulsgenerator en een toongenerator, gewoon op een houten 

tafel. Daar kon je mee luisteren." Zo omschrijft Ben Cardozo de 

sfeer waarin onderzoek in de beginjaren van het IPO van start 

gaat. De opstelling is in dit gevol bedoeld v~~r Ken Stevens, 

die gepromoveerd is op een auditief onderwerp bij het 

Massachusetts Institute of Technology. "Hij had van Casimir, die 

geregeld in de Verenigde Staten kwam, gedaan gekregen, dat 

hij een maand of drie op het Natuurkundig Laboratorium 

(Nat. Lab.) van Philips mocht komen werken en wat was 

logischer dan dat hij naar Schouten zou goan? Die had in het 

begin echter nog niets: geen ruimte en geen apparatuur." Het 

IPO is eerst nog ingekwartierd bij het Not.Lab., in die tijd 

gevestigd aan de Kastanjelaan. De eerste keer daar komt 

Cardozo meteen in de kamer van directeur H.B.G. Casimir. Die 

is veel weg en staat in elk geval voor de maandag zijn kamer 

af aan Schouten . Ben Cardozo zelf wordt met Jaap Vredenbregt 

en Joop Valbracht ondergebracht op de kamer van Nat.Lab.-

z o e k 

39 



40 

LJ d 

Joop Valbracht gebruikte bii ziin werk vee! 
onderde!en uit telefooncentrales. 
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medewerker De Niet. Later komt op de Gabriel Metsulaan het 

pand Winters vrij. Bij de intrek in het nieuwe onderkomen is de 

samenstelling van het personeel onevenwichtig. Ken Stevens is 

eigenlijk de enige met ervaring in perceptief onderzoek. Verder 

heeft het instituut naast de medewerkers Vredenbregt, Valbracht, 

Daan Admiraal en Cardozo een verhoudingsgewijs zeer goed 

bezette werkplaats met Herman Fuchs [ja, de vader van Rudi, 

red .] aan het hoofd. 

Door de jaren heen heeft het IPO verschillende keren meege

werkt aan het voorspellen en verbeteren van de geluidskwaliteit 

van audio-produkten. "In de beginjaren waren er," herinnert 

Ben Cardozo zich, "diverse aanloopjes geweest van mensen 

binnen Philips om problemen bij het IPO onder te brengen. 

Schouten ging dan ook letterlijk de boer op . Hij nam zijn 

mensen mee langs allerlei afdelingen en ontwikkelgroepen van 

Philips en vertelde dan : 'Wij hebben een IPO, zus en zo 

georganiseerd, en als jullie problemen hebben gaan wij daar 

iets aan doen' . Schouten was niet aileen een persoonlijkheid 

die nogal wat indruk maakte, maar hij had ook een grote 

reputatie op allerlei gebied. In het begin hadden de vragen 

vanuit Philips vooral betrekking op de vervorming in luidspre

kers, een aloud onderwerp. Dit was echter moeilijk aan te 

pakken en te kwantificeren." 

In 1966 duikt een thema op met de intrigerende naam 'gaten in 

muziek' . Het is in de tijd van de oprichting van het Evoluon . Ben 

Cardozo zit in een groepje Philips-mensen dat zich met allerlei 

demonstraties op akoestisch gebied bezig houdt. Ook Han 

Tendeloo is daarbij, hoofd van het akoestisch laboratorium van 

z k 

_---- 4 _ ____ 

41 



42 

Philips Phonografische Industrie in Baarn. Cardozo: "le zaten 

daar met het probleem van de gaten, drop-outs, in voorbespeel

de banden. Ais gevolg daarvan moesten er soms hele partijen 

weggegooid worden. lou je die drop-outs nu niet van tevoren 

kunnen voorspellen, was de vraag aan ons. Wij gingen aan de 

slag: eerst in de literatuur kijken; vervolgens wat gerichte 

proefjes met sinussen (enkelvoudige tonen, zonder boventonen) . 

Toen hebben we bekeken in hoeverre de drempelwoorden voor 

de hoorbaarheid van gaten die we doarbij gevonden hebben, 

ook opgingen voor verschillende soorten echte muziek. We 

hebben daarbij een worst-ease-principe gehonteerd. Ais je een 

moatstaf ontwikkelt om van tevoren te testen, moet je namelijk 

zeker weten dot je ochteraf geen narigheid krijgt./1 Ben 

Cardozo denkt dat dit de eerste keer is geweest dat het IPO 

geprobeerd heeft resultoten van onderzoek zo'n praktische 

vorm te geven, dot ze direct industrieel toepasboar waren . Dot 

gaat overigens niet zonder slag of stoot. Ais Daon Admiraal er 

in 1967 uiteindelijk in slaogt elektronische testapparotuur te 

maken (de Dropout Annoyance Measuring Apparatus, ofwel 

het 'DAMA-kostje'] is Tendeloo weliswoar erg tevreden, maar 

hij slaogt er in eerste instantie niet in de controle-ofdeling te 

ovetuigen van het nut daarvan. "Totdot er een keer iets toeval

ligs gebeurde,/1 oldus Cardozo. "Het bleek dat de controle

afdeling met hoar controle achteraf dingen had laten glippen . 

Toen de bonden vervolgens door de IPO-drop-out-tester werden 

gehoald, wees die feilloos oon dat ze niet gebruikt hadden 

mogen worden . Toen was iedereen om. Het IPO-apparoat is 

zelfs een tijd lang standoard geweest en ook gebruikt door 

andere fobrieken. Wei hebben wij gezegd: 'Het IPO is geen 

fabriek van test-apparatuur', toen ze er meer wilden hebben. 
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We hebben een ontwerpspecificatie opgesteld waarmee ze zelf 

aan de slag konden . Een soortgelijk onderzoek is later nog eens 

herhaald. Nu betrof het echter geen drop-outs in banden, maar 

modulatieruis. Dat onderwerp heeft te 

maken met onder meer de gevoeligheid 

van banden. Die varieert van de ene 

millimeter op de andere. Dat heeft 

gevolgen voor de kwal iteit van het 

geluidssignaal. Daar is overigens geen 

meetapparaat v~~r gebouwd." 

Dropout Annoyance Measuring 
Appomtus (DA MA) 

Rond 1990 beginnen psychoakoestici van 

het IPO aan onderzoek naar de 

perceptieve kwaliteit van muziek die veel 

zuiniger gecodeerd is dan de 16 bits/ 

sample van de CD. " De codeermethode, 

subband-coderen, is dan al ontwikkeld 

door enerzijds het Institut fur Rundfunk

technik in Munchen en anderzijds de 

groep Peek van het Nat.Lab.," relativeert Aad Houtsma terecht 

de rol van het IPO. "Aanvankelijk overigens zonder dat ze het 

van elkaar wisten . Dat veranderde doordat er een Eureka

project kwam, waaraan toen ook het Centre Commun d'Etudes 
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de Teled iffusion et Telecommunication in Rennes ging deelne

men . De enorme bezuiniging op bits is aileen te real iseren met 

een gedegen kennis van de manier waarop het oor bepaalde 

geluiden onderdrukt, in dit geval de ruis die gekoppeld is aan 

digitale opslag van geluid. Zo wordt per fragmentje muziek, per 

subband, exact berekend hoeveel ruis maximaal toegelaten 

mag worden, zonder dat die hoorbaar is. De resultaten zijn niet 

aileen van belang voor de Digitale Compact Cassette (DCq, 

maar ook voor Digital Audio Broadcasting (DAB). Die digitale 

radio moet eind dit decennium werkelijkheid gaan worden ." De 

allereerste vraag aan het IPQ -zowel Gerhard Stoll uit Munchen 

als Raymond Veldhuis van de groep Peek kennen Houtsma- is 

vrij theoretisch van aard : hoe komt het dat als je allebei de oren 

een ruisvrij signaal aanbiedt, er in het stereobeeld toch vervor

ming optreedt? Maar men w il ook weten of met de gevonden 

codeermethode de CD-kwaliteit inderdaad gehandhaafd blijft 

en hoever je kunt gaan met bezuinigen op het signaa!. 

Zoals gezegd ligt aan de basis van dit onderzoek kennis over 

de manier waarop het oor geluiden maskeert. Houtsma: "Die 

maskeerregels kennen we nog onvoldoende. Ais gevolg 

daarvan moeten we een grote veiligheidsmarge inbouwen en 

misschien meer bits gebruiken dan strikt noodzakelijk. Daarom 

doen we nog steeds wat aan maskeerwerk. Dat kan ook niet 

anders, want het geeft veel inzicht in het gedrag van het oor : je 

kunt je eigenlijk niet veroorloven om er niet naar te kijken." 

Baanbrekende studies die in de Journal of the Acoustical Society 

of America gepubliceerd zijn en nog steeds geregeld geciteerd 

worden, zijn rond 1975 gedaan door Leo Vogten. Het 

maskeerwerk van mensen als Diek Duifhuis en Ben Cardozo 
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ging terug op een idee van Schouten. Die kon met de optische 

sirene €len van de boventonen van een geluid uitdoven. 

Cardozo: "Ik ben toen gaan kijken wat er nodig was om een 

boventoon net onhoorbaar te maken . Toen bleek dat daar een 

tijdopbouw in zat. Schouten bedacht dat dat wellicht zou 

komen door een zenuw die even tijd nodig heeft om zich in te 

stellen op een prikkel. Maar het kon ook zo zijn dat een 

mechanisch filter in het oor moet inslingeren. Op die manier 

konden we plotseling de inslingertijd van het basilair membraan 

in het slakkenhuis van het oor op een onverwachte manier 

bepalen ." 

Een onmiskenbaar lange lijn in het onderzoek van het IPO 

betreft tenslotte de grote-terts-klok. In 1938 al beweert Schouten 

in zijn artikel over het residu het volgende: de slagtoon (de 

toonhoogte van het geluid) van een klok ontstaat, doordat 

enkele van de hogere deeltonen (boventonen) op een bepaalde 

manier samenklinken. Dit idee wordt later bestreden in het 

proefschrift van E.W. van Heuven (7) . Die had tijdens de Tweede 

Wereldoorlog kans gezien om uitgebreide metingen te doen 

aan diverse klokken . Om ze te onttrekken aan het lot in 

Duitsland omgesmolten te worden ten behoeve van de 

wapenindustrie, waren veel Nederlandse klokken namelijk 

clandestien naar de Noordoostpolder vervoerd. In dat drassige 

gebied waren ze veilig. Na zijn metingen daar experimenteert 

Van Heuven verder bij de (thans) Koninklijke Klokkengieterij 

Eijsbouts in Asten, onder andere met klokken van ander 

materiaal dan brons . Zijn assistent daarbij is Andre Lehr. Van 

Heuven bestrijdt Schoutens ideeen uiteindelijk met de theorie 

dat de slagtoon ontstaat door een repeterende botsing van de 
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klepel met de slagring . Begin jaren zestig brengt klokkengieter 

Joseph Pfundner uit Wenen een bezoek aan het IPO. Hij is 

gestuit op de controverse tussen Schouten en Van Heuven over 

het ontstaan van de slagtoon en is volledig overtuigd van 

Schoutens gelijk. Sommige deeltonen in zijn metingen zijn 

echter zo zacht, dat betwijfeld kan worden of zij wei echt 

bijdragen aan de slagtoon. pfundners bezoek leidt in elk geval 

tot een nieuw experiment bij het IPO, uitgevoerd door Jan 

Schouten en Hans 't Hart. Ze bootsen drie deeltonen van een 

klok, het octaaf, duodeciem en dubbeloctaaf, synthetisch na. 

Daaruit blijkt dat die deeltonen inderdaad voldoende zijn voor 

de toonhoogtegewaarwording van de slagtoon . Met een aantal 

publikaties (8) eindigt voorlopig dit onderzoek. 

Zeer onverwachts duiken de klokken echter weer op. Vanaf 

1972 is Schouten weliswaar geen directeur meer van het IPO, 

maar nog wei actief als hoogleraar aan de toenmalige 

Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Hij zet zich onder 

andere in voor de coordinatie van onderzoek op het gebied 

van biomedische en gezondheidstechniek. Op een van de 

colloquia in dat kader vertelt een medewerker van Werktuig

bouwkunde wat over de berekening van de breuksterkte van het 

dijbeen via de methode van de eindige elementen . Men 

verdeelt daarbij het voorwerp van studie, in dit geval het 

dijbeen, in kleine stukken. De fysische basisgrootheden, zoals 

elasticiteitsmodules, van elk stukje worden ingevoerd in de 

computer, die vervolgens de macroscopische eigenschappen 

berekent. Het is tekenend voor de multidisciplinaire instelling 

van Schouten, dat hij onmiddellijk inziet welke betekenis dit 

onderzoek kan hebben voor tal van andere zaken, net zoals 
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indertijd bij de geluidsfilm en de optische sirene. Zo zou de 

computer de deeltonen moeten kunnen berekenen van een 

kerkklok, als het profiel daarvan (een doorsnede in de lengte) 

gegeven is . Voor dat profiel stapt een kleine IPO-delegatie 

wederom naar Asten, waar Andre Lehr inmiddels campanoloog 

(klokkendeskundige) is. "Dat de voorspellingen nog te veel 

afweken om bruikbaar te zijn, lag vooral aan de beperkte 

rekencapaciteit van de computers in die jaren," vertelt Aad 

Houtsma. Ais hij in 1982 zijn intrede doet bij het IPO, raakt hij, 

naar aanleiding van een foto van hem bij een scheepsklok, in 

gesprek met Hans 't Hart. Houtsma kent de naam van Lehr al 

vanuit Amerika. In 1984 ontstaat er hernieuwd contact met Jan 

Janssen en Dick van Campen van de vakgroep Fundamentele 

Werktuigbouwkunde. Daar zijn ze inmiddels bezig met een 

tweede poging om vanuit het profiel van een klok de deeltonen 

te voorspellen . Dat lukt vee I beter dan tien jaar eerder. 

Houtsma: "De methode was niet of nauwelijks veranderd , maar 

je kon de eindige elementen nu veel preciezer kiezen ." Lehr 

had al eerder gezinspeeld op de mogelijkheid dat als je uit het 

profiel van een klok de deeltonen kunt voorspellen, het omge

keerde ook moet gaan: van een gewenste klokkeklank met 

bijbehorende deeltonen het profiel af te leiden dat die klank 

voort kan brengen. Hij wil namelijk een grote-terts-klok maken. 

Traditioneel, vanaf de gebroeders Hemony, beroemde klokken

gieters uit de 17e eeuw, is de afstand tussen de tweede en 

derde deeltoon van een klok een kleine terts. Die veroorzaakt 

het typische, melancholieke karakter van een klokketoon. Een 

grote-terts-klok met een veel opgewektere klank zou heel nieuwe 

mogelijkheden bieden aan beiaardiers. Maar om de klank van 

een klok te veranderen moet zijn profiel veranderen. Een deel-
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fen grote-terts-klok 

toon een halve toon naar 

boven opschuiven (van een 

kleine naar een grote terts) kan 

echter zoveel invloed hebben 

op de vele andere deeltonen, 

dat de totale klank verandert 

en dat is Lehrs bedoeling niet. 

Met de computer zou het 

wellicht mogelijk zijn het 

profiel eindeloos te varieren en 

de bijbehorende klank te 

horen en te testen, zonder meteen een nieuwe klok te moeten 

gieten. Dat is namelijk een bijzonder kostbare en tijdrovende 

zaak. De berekeningen voor een grote-terts-klok zijn een jaar 

later, in 1985, klaar. Dan wordt ook de eerste klok gegoten . 

Houtsma : "Wij hebben toen voorgesteld eerst eens een onder

zoek te doen naar de waardering van luisteraars, alvorens een 

heel carillon te gieten." Daaruit blijkt, dat gewone, gemiddelde 

luisteraars een voorkeur hebben voor de grote-terts-klok, onge

acht om welke muziek het gaat. Musici die geen beiaardier 

zijn, prefereren grote-terts-klokken bij majeur-muziek en de 

traditionele klok bij mineur-muziek. Beiaardiers tenslotte houden 

het in aile gevallen liever bij de oude klok. De grote-terts

carillons die er sindsdien gemaakt zijn, staan grotendeels in het 

buitenland: Verenigde Staten, Mexico, Japan. "In onze 
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omgeving is er maar een groot grote-terts-carillon, in Deinze, 

Belgie," aldus Houtsma. "Dat is overigens formeel geevalueerd 

door de Nederlandse Beiaardiers Vereniging, maar 

onvoldoende bevonden om als standaard te dienen. Hoewel 

Lehr met pensioen is en de Nederlandse professionele wereld 

voorlopig afstand heeft genomen van de ontwikkelingen, willen 

we het onderzoek daar niet van laten afhangen. Onlangs is 

werktuigbouwkundige Petra Kroon nog op het onderwerp 

gepromoveerd. Zij heeft geprobeerd een grote-terts-klok te 

berekenen die in aile andere opzichten hetzelfde klinkt als de 

ouderwetse klok . Uit haar onderzoek bleek onder meer hoe 

moeilijk het is te meten wat nu een perceptief esthetische klok is. 

Zelfs klokkegieters en -stemmers kunnen het daarover moeilijk 

eens worden." Er zijn dus kennelijk wei criteria. Die te 

achterhalen betekent de rode draad nog een stukje verder 

uitrollen. 
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Interview met 
Hans 't Hart (foto 1972) 

Aa.o::CCIe-.llarlavaalraigheid van spraakonderzoekers uit de 
,u,..,.r"'''''n hoge eisen gesteld. Een nagelschaartje vormt 

een baar gereedschap bij het opwekken van 
trillingspotronen. Ook het knippen en plakken van stukjes band 
is een bijna dagelijkse bezigheid. Hans 't Hart is door heel 
handig in. No zijn kandidaatsexamen Wis- en Natuurkunde 
~inthij in september 1958 bij het IPO. Hij ontwikkelt zich als 
spraakonderzoeker en eerste auteur van het boek 'A perceptual 
stUdy of mtonation', waarin de IPO-benadering centraal staat, 
in er ati naal bekend als de 'Ecole hollandaise de I'intonation'. 
~anvankelijk was de afspraak tussen Toon Cohen en Jan 
chouten dat wij niet aan spraaksynthese zouden doen. Om een 

percepti we analyse te bewijzen mocht het op een gegeven 
moment weI. Begin jaren zestig werd synthese iets meer een 
doel op ich, maar toch nog altijd tegen dezelfde achtergrond 

-als nu: e willen weten welke informatie uit dat overvloedige 
signaal een luisteraar nodig heeft." 
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Het knippen van een golfvorm uit een stukje papier op basis 

van het complexe, ronde poolcoordinatenstelsel, in die dagen 

nodig om kunstmatig een geluid voort te brengen (1 l, blijkt 

problemen op te leveren. Bij zijn aanstelling krijgt Hans 't Hart 

als hoofdtaak uit te zoeken of een golfvorm ook voort te 

brengen is met een rechthoekig coordinotenstelsel (de 'gewone' 

x-en Y-as). Dat resulteert in de zogenaamde 'elektronische 

sirene'. "We hebben daar allerlei gekke dingen mee gedaan," 

vertelt hij . "We kregen nogal eens bezoek. Zo was er een 

admiraal. Voor hem heb ik een slagschip uitgeknipt en gezegd: 

'Zo klinkt nu een slagschip' . Een serieuzere toepassing kwam 

voort uit het idee dat we er misschien ook klinkers mee zouden 

kunnen maken. Ik heb inderdaad voor een oscilloscoop een 

doorzichtig papiertje gehangen. Ik zong dan op dezelfde 

toonhoogte verschillende klinkers in, zolang als ik het vol kon 

houden. Op die buis werd netjes €len periode weergegeven, 

die ik snel met een potlood overtekende . Die nam ik over op 

mm-papier en ging weer met het nagelschaartje aan het 

knippen. Zo kreeg ik inderdaad iets dat op een klinker leek. 

Louise Kaiser, de grondlegster van de Nederlandse fonetiek, 

kon die plaatjes feilloos herkennen." 

Het spraakonderzoek, dus ook het werk aan klinkers, begint 

eigenlijk pas in 1959, met de komst van de anglist Toon Cohen . 

Die heeft, na een jaar in de Verenigde Staten (Massachusetts 

Institute of Technology en Haskins Laboratories) aspiraties in de 

richting van de experimentele fonetiek . Hij komt binnen met de 

vraag noar het 'akoestisch correlaat van fonemen' (de kleinste 

eenheden met een woordonderscheidende functie, bijvoorbeeld 

[p]ak en [b]ak). Wat is hun betekenis voor een luisteraar? 
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't Hart: "Om te laten zien dat het niet triviaal was, had Cohen 

het met Schouten gehad over een 'tleintje koffie'. Schouten yond 

dat heel boeiend . Het kan natuurlijk niet, een 't' en een 'I', dus 

maak je daar als luisteraar gewoon een 'kleintje' van. Daar zat 

ook iets hogers, iets cognitiefs bij. Maar Schouten zei altijd: 

'Het brein kan niet toveren ' , dus eerst moest je weten hoe het 

akoestisch in elkaar zat." Cohen komt op kamer 13 in het IPO

gebouw aan de Dommel, bij Hans 't Hart, die op dat moment 

ook bezig is met zwevingen tussen sinus-(enkelvoudige) klanken. 

"In die tijd werkten we niet of nauwelijks met koptelefoons. Die 

luidspreker stond daar dus maar irritant zwevingen te produce

ren en Toon begon mij over te halen om in het spraakonderzoek 

te gaan . Bovendien was hij niet zo vaardig met zijn handen . 

Dat vroeg hij dan aan mij . Hij heeft me ettelijke prive-colleges 

fonetiek gegeven . Ik yond dat veel interessanter dan die 
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zwevingen . Op een gegeven moment hebben we tijdens de 

maandagmorgenbespreking gemeld dat ik aan Cohen was 

toegevoegd als zijn assistent." 

Het belangrijkste thema is aanvankelijk het segmentatiewerk: 

de invloed van tijd op de waarneming van spraak . Het idee 

heeft Cohen opgepikt op het Massachusetts Institute of 

Technology. Afhankelijk van het stukje spraak dat je hoort in de 

tijd, kan een spraakklank totaal anders worden. Zo klinkt het 

allerlaatste gedeelte van een [s] als een [t] en dat van een [n 
als een [p]. Die interesse voor spraak in de tijd is op dat 

moment niet zo voor de hand liggend, daor onderzoekers 

elders voornamelijk met het spectrum (de fysische opbouw van 

spraakklanken in het frequentiedomeinl bezig zijn. "Eer) tijdje 

later" vertelt Hans 't Hart, "hadden wij de zogenaamde 

Fonetische ana!ysator 
(in wen dig) I mechanische 
versie. De 'FPS' maakte 

daar dee! van vit. 
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' perceptieve analyse' uitgevonden . We lichtten met een 

elektronisch hulpmiddel stukjes uit de spraak. Dat gebeurde 

met de functiepoortschakeling,de 'FPS ', ontwikkeld door Daan 

Admiraal (2). Een band werd tot een Ius geplakt en dan ging 

er op een bepaald moment in de tijd een poortje even open en 

weer dicht; de manier waarop was netjes beregeld met een 

geleidelijk verlopende functie, want anders hoorde je een klik. 

Zo was aileen een bepaold gedeelte van het geluid hoorbaar, 

waardoor je veel beter kunt letten op een enkel stukje. We 

konden er ook voor zorgen dat de poort steeds een klein stukje 

opschoof, zodat je steeds meer van de spraak hoorde, en je 

kon de grootte van de poort varieren . Zo zijn we ge'(nteresseerd 

geraakt in de opbouw van tweeklanken. Tot onze verrassing 

begon bijvoorbeeld een lei' als een [eL dan klonk het opeens 

als een lei ' en tot slot als een [i]. Akoestisch kan dat niet, 

opeens van de [e] naar de [i] . Daar zit iets tussen . De vraag is : 

waarom horen wij aileen het begin- en het eindstuk? In Duits

land had, naar later bleek, in de jaren dertig een zekere Paul 

Menzerath precies hetzelfde ontdekt. Zijn boek was verkrijg

baar op microfi<;:he en dat hebben we met z'n tweeen zitten 

lezen . Daarnaast bedachten we dat, als het zo is dat je van een 

tweeklank aileen een begin- en een eindstukkunt horen, je ook 

een nette tweeklank moet kunnen m6ken, als je aileen die twee 

stukken aan elkaar vlecht." 

Schouten ziet echter wei n ig brood in de synthese (het kunst

matig nabootsen van spraakklanken): er wordt al veel te veel 

aan gewerkt in de wereld. Uiteindelijk staat hij gebruik van 

deze techniek wei toe om analyseresultaten te toetsen. 't Hart: 

"0nze eerste tweeklank was [au] . Ik heb met de mond toen 
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nog een [x] en een [t] ~gemaakt en toen moest er 'goud' 

uitkomen. Vroeger haalde je iemand van de gang en vroeg : 

'wat hoor jij?' Die persoon zei : 'Schouten'. Toen heb ik er nog 

maar een [5] voor geplakt en een [d] erachter. Toen hebben we 

Schouten laten luisteren. Die was heel vereerd . Sindsdien kon 

het niet meer kapot." Ook bij de synthese doet de functiepoort

schakeling dienst. Het is de kunst om een aantal afzonderlijke 

klanken netjes achter elkaar te schakelen. Daarbij zijn er 

evenveel functiepoorten als spraakklanken nodig. 't Hart: "0m 

s 

Wagentie 
met 'koffieroeper ' 

bii de opening 
van de I PO-galerii 
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een indruk te geven van hoe snel de ontwikkelingen gingen : in 

mei 1959 zijn we begonnen zomaar heel ruw iets aan spraak 

te doen. Begin 1960 konden we het eerste synthetische

spraakgeluid melden op de maandagmorgenbespreking . In mei 

1961 werd de opening van de zogenaamde 'IPO-galerij' 

opgeluisterd met een apparaat dot in allerlei toonaarden 'koffie' 

riep. Het programmeren van de synthese gebeurde echter nog 

met losse draden, wat ertoe leidde dot Jan Schouten zelf de 

avond ervoor nog het nodige aan elkaar heeft gesoldeerd . Het 

apparaat vormde overigens het prototype van de 'koffieroeper' 

die jarenlang bij de Perceptie-stand in het Evoluon heeft 

gestaan. In september 1961 gaven we op het vierde Internatia

naal Fonetisch Congres in Helsinki een demonstratie van het 

aangroeien en weer uitsterven van een woord (3). Bovendien 

hadden we 'fonetiek' gesynthetiseerd en door kleine wijzigin

gen konden we dot veranderen in 'phonetique', 'Fonetik', 

'phonetics'. De mensen vonden het prachtig." Overigens is 

nogal wat onder 'synthese'-werk uit die tijd eigenlijk resynthese : 

daarbij wordt een echte spraakuiting geanalyseerd, beschreven 

en later weer nagebouwd. Dot geldt bijvoorbeeld voor de OVE 

II-synthetisator van Gunnar Font in Stockholm en de Parametric 

Artificial Talking Device van Walter Lawrence in Edinburgh. Die 

mensen goat het er dan ook vooral om om sproak zo zuinig 

mogelijk weer te geven ten behoeve van de telecommunicatie." 

Met de komst van Iman Slis in 1962 wordt het synthesewerk 

van het IPO wat systematischer aangepakt. 't Hart: "Bij elke 

functiepoort waren er vier knoppen : voor de stijgtijd, de duur, 

de daaltijd en de amplitude. Ik kon inmiddels net zolang aan 

die knoppen droaien tot er iets moois uitkwam. Maar daar leer 
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je weinig van . Ik nom niet eens de moeite op te schrijven hoe 

ik de knoppen dan zette . Iman yond dot we gegevens moesten 

verzamelen. We moesten natuurlijk uiteindelijk naar synthese 

volgens regels. Onder invloed van Iman werd de spraaksyn

these iets meer een doel op zich . Maar toch nog altijd tegen de 

achtergrond van de vraag : we willen weten wat perceptief 

relevante informatie in het spraaksignaal is. Want er zit een 

enorme discrepantie tussen de hoeveelheid informatie die 

in een spraaksignaal zit en de hoeveelheid die wij als gewone 

mensen kunnen verwerken ." 

Hans 't Hart had bij het analyseren met behulp van de functie

poortschakeling 01 vroeg gemerkt dot er sprake was van micro

intonatie (kleine veranderingen in toonhoogte binnen een 

lettergreep). No het Congres in Helsinki in 1961 besluit het IPO 

maar eens wat meer aan intonatie te goon doen. Dot gebeurt 

elders dan nog maar weinig en is een moeilijk probleem. In 

Memorandum 29 uit 1963, ' Intonatiemetingen' door Toon 

Cohen , wordt een nauwe samenwerking met de psycho

akoestici voorgesteld. Overigens bestaat die ook 01 . Men is zich 

er namelijk van bewust dot de intonatiewaarneming in spraak 

vee I te maken heeft met het 'residu' waaraan Schouten 01 veel 

werk had gedaan (de toonhoogte die te horen is in een geluids

signaal waarin, fysisch gezien, aileen (hogere) boventonen 

aanwezig zijn) {4} . Zo snijden filters die in de telefonie gebruikt 

worden, het he Ie gebied waar de grondtonen van menselijke 

spraak liggen, of. Toch kunnen we verschillende toonhoogten 

horen . Het residu wordt op dot moment door het IPO gezien als 

een temporeel fenomeen, gebaseerd op periodiciteit in het 

akoestisch signaal (het steeds terugkeren van dezelfde 
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golfvorm). Zo komt het dat de aanvankelijke pogingen bij het 

IPO om toonhoogte in spraak te meten, periodiciteitsdetectoren 

zijn (5). Deze functioneren niet erg goed, omdat het onderlig

gende principe psychoakoestisch onjuist is. Pas na 1971, het 

verschijnen van het proefschrift van Aad Houtsma aan het 

Massachusetts Institute of Technology (6), is het duidelijk dat het 

residu zo niet werkt. In de jaren daarop komen er dan ook 

verschillende modellen in de literatuur, gebaseerd op de verwer

king van spectraal-opgeloste deeltonen van geluid. Rond 1980 

publiceren Diek Duifhuis, Lei Willems en Rob Sluyter hun 

'harmonischenzeef', een toonhoogtemeter die gebaseerd is op 

een moderne en correcte psychoakoestische grondslag (7). 

Tegenwoordig wordt de relatie tussen psychoakoestiek en 

spraakonderzoek nog meer expliciet nagestreefd, bijvoorbeeld 

door het psychoakoestisch onderzoek te richten op voor spraak 

belangrijke fenomenen, zoals toonhoogteperceptie en gevoelig

heid voor details van spectra Ie vorm. 

Met het vertrek van Toon Cohen in 1967 staat het intonatie

onderzoek enige tijd op een wat lager pitje. Toch wordt tijdens 

het promotiewerk (8) van Rene Collier, van 1970 tot medio 

1972, al de basis gelegd voor de intonatie-grammatica met de 

zes basispatronen, waaronder het 'hoedpatroon' (een stijging 

gevolgd door een daling in toonhoogte). De declinatie (lang

zame daling van toonhoogte naarmate de zin vordert) was al 

veel eerder ontdekt. Op het Internationaal Akoestisch Congres 

1965 in Luik geven Toon Cohen en Hans 't Hart een demonstra

tie van de zin 'Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht', 

die door de zogenaamde 'Intonator' wordt gehaald . Die is kort 

daarvoor door Lei Willems "als een gek in elkaar gesleuteld". 
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Intonotor: 
met de grote ronde 
knoppen in het midden 
werd een contour 
opgebouwd uit 12 rechte 
lijnstuk jes. 

Je kunt er de intonatie van een ingesproken zin mee varieren en 

vereenvoudigen. Een jaar eerder, tijdens het vijfde Internatio

naal Fonetisch Congres in Munster, hadden de IPO-mensen een 

enorrne opsteker gekregen . 't Hart; "We waren toen al begon

nen om hele zinnetjes te analyseren, een gigantisch werk met 

een poortje dat slechts 30 ms signaal doarlaat. Er zijn hele stuk

ken waar vrijwel niets gebeurt, afgezien van de declinatie, en 

dan plotseling kwam er een dramatische verandering van de 
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toonhoogte. Toen kregen we al het idee dat er informatiepunten 

zijn in een zin, waar de toonhoogte belangrijker is dan elders. 

Hetzelfde idee brachten op dat congres de heren Issachenko en 

SchCidlich. Zij konden proefpersonen vragen stellen over accent

waarneming en frasering. Ze gebruikten daarvoor geresynthe

tiseerde spraak, waarvan de toonhoogte gemanipuleerd was." 

Ondanks de vorderingen van het IPO op het gebied van 

synthese en intonatie wordt er, afgezien van congresbijdragen, 

maar mondjesmaat over gepubliceerd . Hans 't Hart vertelt: "Er 

werd inderdaad niet zoveel gepubliceerd als nu . De sfeer was 

er toen ook niet zo naar. Je moest vooralleuke proefjes doen. 

Dat is wei een van de redenen waarom sinds 1966 het Annual 

Progress Report verschenen is . Daarmee konden we anderen 

betrekkelijk snel laten zien waar we mee bezig waren en het 

zou kunnen dienen als vingeroefening voor een echte publika

tie . Jan Schouten heeft letterlijk een keer gezegd : 'Ik heb niets 

aan een instituut met schrijvende mensen'. Herman Bouma zegt 

nu -maar het is natuurlijk een heel andere tijd-: 'Als je het niet 

publiceert, had je het net zo goed niet kunnen doen' ." 

Rene Collier, die sinds zijn promotiewerk nog geregeld als 

gastmedewerker bij het IPO is en in 1988 het spraakonderzoek 

gaat leiden, geeft er meer internationale bekendheid aan. 

Jacqueline Vaissiere van het Centre Nationale des Etudes de 

Telecommunication (CNET) betitelt in 1977 de IPO-methode, 

waarin vooral geprobeerd wordt de toonhoogtebewegingen te 

achterhalen die voor een luisteraar belangrijk zijn, als 'l'Ecole 

hollandaise de I' intonation ' . In 1984 vatten 't Hart, Collier en 

Cohen het plan op een monografie te gaan schrijven over deze 

'Dutch school of intonation' . Die verschijnt in 1990 (9). 
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Globaal zijn er binnen de hedendaagse sproaksynthese twee 

stromingen: allofoonsynthese betekent spraak maken door de 

kenmerken van elke klank in getallen te beschrijven en de 

klanken door regels aan elkaar Ie verbinden. Dat laatste is zo 

moeilijk, doordat elke klank heel erg be',nvloed wordt door zijn 

omgeving : een [k] voor een [i] klinkt heel anders dan een [k] 

voor een [a]. Het duurt dus lang voordat je aile regels kent en 

daardoor ook lang voordat de spraak een beetje aardig klinkt. 

Met Slis begint het IPO in 1962 wei op die manier, maar die 

lijn wordt op twee manieren verlaten. Enerzijds doordat Lei 

Willems, op dat moment de technische man van het sproak

onderzoek, eind jaren zestig voorstelt meer te gaan doen aan 

resynthese, omdot daaruit immers heel veel te leren valt voor de 

centrale vroag: wat heb je nodig en wat niet? Anderzijds door

dat in de wereld de lijn ontstaat van de difoonsynthese: stukjes 

sproak aan elkaar rijgen die lopen van de laatste helft van de 

ene tot en met de eerste van de andere sproakklank (difonen) . 

Dat bespaart het maken van de moeilijk beregelbare over

gangen . Het IPO gaat het ook niet zozeer om kennis van de 

overgangen . Eigenlijk was en is kunstmatige sproak niet meer 

dan een instrument om ideeen over intonatie en in toenemende 

mate andere zogenaamde 'prosodische kenmerken', zoals duur 

in zinnen, te toetsen. 

Hans 't Hart: "Op het gebied van de resynthese brak begin 

jaren zeventig Linear Predictive Coding (LPq door: een 

methode om spraak te beschrijven met behulp van een beperkt 

aantal eigenschappen en zo zuiniger weer te geven met weinig 

kwaliteitsverlies. Leo Vogten, die hier oorspronkelijk als psycho

akoesticus zat, is daar toen mee begonnen. We hadden een 
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LPC-clubje en Leo moest steeds komen opdraven om te laten 

horen wat hij al kon. Op een gegeven moment sloegen we steil 

achterover: zo goed was het. Ais je nu hoort hoe het toen klonk, 

schrik je. LPC gebeurde vanaf het begin met de computer. 

Schouten geloofde niet erg in de computer. Die was, voor wat 

je kreeg, erg prijzig. Hij was er ook niet van overtuigd dat je in 

het onderzoek nieuwe dingen zou kunnen vinden, omdat je nu 

toevallig een computer had. /I Jan Schouten wordt bij reizen 

naar de Verenigde Staten wei steeds geconfronteerd met 

computers, maar hij vindt het 'we-too-ism' onvoldoende grond 

om er een aan te schaffen . Desondanks krijgt Lei Willems de 

opdracht zich eens te orienteren . Daaruit resulteert in 1969 

Memorandum 75 'Mogelijke toepassingen van een reken

machine op het I.P.O.'. Eind 1970 is de eerste er, een computer 

van Honeywell, door Philips verkocht onder het typenummer 

P9200. De eigenlijke computer is, vooral ten behoeve van de 

spraak, verbonden met een systeem voor de in- en output van 

analoge signalen, de MIOS. Schouten staat er wei op dat er 

vanaf het begin deskundige hulp komt bij het gebruik: Herman 

Muller wordt de eerste systeembeheerder. 

Uit de resynthese met behulp van LPC komt eind jaren zeventig 

een concrete samenwerking met Philips op het gebied van 

spraak voort. Het IPO wil niets liever dan dat de buitenwereld 

gelooft in de resultaten van het spraakonderzoek. Mensen van 

Philips Huishoudelijke Apparaten uit Drachten komen, naar 

aanleiding van een bezoek aan het IPO en een demonstratie 

van spraak, met het idee een sprekende klok te gaan maken . 

En naar aanleiding van het succesvolle Speak-and-Spell- -""--69 
apparaat van Texas Instruments is Signetics, het Amerikaanse 
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chips-Iaboratorium van Philips, zich aan het orienteren op de 

mogelijkheden voor een spraakchip. De ontwikkelingen gaan 

aanvankelijk zo snel dat al op de Philips Concern Research 

Exhibition in 1978 een microprocessor-schakeling staat, bij 

wijze van simulatie. Uiteindelijk wordt pas begin jaren tachtig 

de eerste spraakchip, de MEA 8000, gemaakt door Elcoma 

(huidige Components), later gevolgd door de tweede generatie, 

de PCF 8200. 

Met een subsidie van de Stichting voor Technische Wetenschap

pen begint Ben Eisendoorn in 1982 aan de difoonsynthese 

voor het Nederlands. Stukjes van zijn eigen spraak vormen de 

bouwsteentjes . Ze zijn 'geknipt' uit ingesproken onzinwoorden. 

Die zijn wei opgeslagen in de computer, maar de plaats van 

de 'knip' moet steeds met de hand worden aangegeven. 

Halverwege de jaren tachtig, als de difoonsynthese voor het 

Brits-Engels en het Duits begint, gaat het 'knippen' vrijwel 

automatisch en is de aanmaak van een difoonverzameling lang 

zo'n klus niet meer, vooral dankzij Jan van Hemert. Van 1985 

tot 1990 neemt ook het IPO deel aan het landelijke samen

werkingsproject 'Analyse en synthese van spraak' (10). Wie 

goed luistert zal in sommige demonstraties in het kader daarvan 

de stem van Polygoon-journaallezer Philip Bloemendaal 

herkennen. Aan de synthese van vreemde talen gaat overigens 

steeds een bestudering van de intonatie vooraf. "Een van de 

redenen am in 1977 aan de intonatie van het Engels te 

beginnen was," aldus Hans 't Hart, "dat wij die stilerings

methode hadden, de kern van de Dutch School of Intonation. 

Wij wilden toetsen of die methode ook werkte in een andere 

taal, die qua intonatie sterk afweek. Dot bleek zo te zijn." 
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Hoewel de nadruk in dit verhaal ligt op de intonatie, is ook het 

duuronderzoek al vrijwel zo oud als de spraaksynthese zelf. 

Dat leidt in 1972 bijvoorbeeld tot het proefschrift van Sieb 

Nooteboom (11), die later het spraakonderzoek gaat leiden. 

Momenteel groeit juist de interesse v~~r de onderlinge 

samenhang van prosodische kenmerken, zoals van duur en 

pauzes in de spraak met de intonatie . Tevens wordt, nu de 

verstaanbaarheid van kunstmatige spraak niet zo'n probleem 

meer is, verbetering van de natuurlijkheid belangrijker. Toch 

bestaat de aandacht v~~r sprekerkenmerken ook al heel lang. 

't Hart: "We hadden het vroeger over 'het mannetje in de 

spraaksynthese'. Het klonk namelijk altijd zo mechanisch. 

Ik vond rond 1970 al dat we eigenlijk eens moesten kijken naar 

de typisch persoonsgebonden kenmerken. Ben Cardozo en 

Iman Slis hebben ook wei eens geprobeerd onregelmatigheden 

aan te brengen in de trillingstijd van de stembanden (jitter). 

Maar zodra je het kon horen, was het onaanvaardbaar." 

Tegenwoordig wordt deze bestudering van het brongeluid 

fundamenteler aangepakt. 't Hart: "Soms begin je met iets ad 

hoc, terwijl je het later juist serieuzer gaat aanpakken. Vroeger 

had alles onmiddellijk impact, want het was allemaal nog nooit 

gedaan, dus het maakte niet zoveel uit wat je deed . Bovendien 

was 'JFS' (zoals Jan Frederik Schouten wei genoemd werd) uit 

op 'groot wild', knoerten van effecten en geen 'miereneukerij', 

resultaten waarbij je slechts met een hoop statistiek de 

significantie kon aantonen." 

Sprekerherkenning is weer wat anders. Het behoorde en 

behoort niet bepaald tot de centrale onderzoekthema's, maar 

Hans 't Hart heeft er geregeld zijn 'gouden oren' voor geleend. 

o e k 

71 



72 
-,,;: 

Het gaat dan over de zogenaamde 'forensische fonetiek ': het 

identificeren van een verdachte op grond van zijn stem . Het 

begint in 1970 met de geschiedenis van de 'Delftse moorde

naar', die anoniem een krant had gebeld om verdachtmaking 

te voorkomen . Volgens 't Hart moet je uiterst voorzichtig zijn met 

dit soort bewijsmiddelen : "le vroegen ons om een stem

vergelijking. le hadden verschillende verdachten opgebeld om 

van ieder een stukje band te krijgen . In aile gevallen dat hij het 

wei was, zeiden wij dat hij het was. In aile gevallen dat hij het 

niet was 'Dat is hem niet' of 'Dat zal hem wei niet zijn' . Dit ging 

aileen op gehoor. Onze voorwaarde voor medewerking was 

dat we niet als getuige-deskundige in een rechtzaak verwikkeld 

zouden raken . Dat had Schouten terecht bedacht, omdat dit 

aileen maar een subjectieve methode was. Wij deden niet meer 

dan het aantal tips kleiner maken . Sindsdien ben ik vele malen 

opgebeld . Wij wilden proberen het Gerechtelijk Laboratorium in 

Rijswijk als filter te gebruiken. Anders krijg je bandjes met een 

heel cafe vol schreeuwende mensen en dan weet je niet eens op 

welke stem je moet letten. Het ging vaak om telefonische 

bedreigingen en bom-meldingen . Bij de ontvoering van Gerrit

Jan Hein in 1987-1988 werd de zaak heel systematisch 

aangepakt in Rijswijk. le hadden niet aileen mensen van het 

IPO laten komen, maar ook uit Nijmegen en enkele andere 

plaatsen . We zijn in Rijswijk van's morgens tot's avonds bezig 

geweest. le hadden een heel zorgvuldige checklist van redenen 

waarom hij het wei en niet zou kunnen zijn. Wij moesten scoren 

en de stemmen staakten. Dat was nog een geluk, want stel je 

voor dat we wei iemand hadden aangewezen. Achteraf bleek 

namelijk dat het heel iemand anders was . Het blijft toch altijd 

link." 
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In terview met 
Jacques Roufs (foto 1973) 

• .In 1975 verschijnt van de hand van fysicus Jacques Roufs een 
- IPO-memorandum getiteld 'De visuele groep van het IPO: 

Overwegingen bij herbouw (1)'. Hij heeft zich bij het schrijven 
. ·'E ~-ervan zelfs verdiept in research dynamics met vragen als: welke 
- grootte moet een groep hebben om optimaal te kunnen 
._"- .~, functioneren? Inhoudelijk komt het erop neer dat men zich meer 

moet gon concentreren op een centraal thema: beeldkwaliteit. 
: lelf is R fs sinds 1958 werkzaam in het visuele onderzoek, dat 

bij in. 1975 gaat leiden. Herman Bouma, zijn voorganger, wordt 
,F d9,ndiredeur. Roufs: "Bij het bedenken van nieuwe methoden 

"". ~eep je het verleden voortdurend mee. Je hebt al eens iets 
. -ondervonden -dat ligt dan als het ware in het goede laatje- en 

~_~ dan denk je later: 'Dan moet dat hier ook kunnen'." 
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"We deden wat we leuk vonden, interessant, met de algemene 

opdracht er meer van te begrijpen. Naderhand zou dat dan 

profijtelijk worden. Maar er werd ook geregeld ad hoc

onderzoek binnengebracht, vanuit de hoofdindustriegroepen 

van Philips of vanuit het maatschappelijk leven. Dat varieerde 

van de leesbaarheid van nixiebuisjes (2) (waarin cijfers of letters 

oplichten als gevolg van een kleine gasontlading) tot de vraag 

naar de schuld van een treinmachinist die door rood gereden 

was ." Zo karakteriseert Jacques Roufs kort het visuele 

onderzoek in de jaren zestig. Ais iemand in die tijd denkt: 

'Goh, dit is leuk', dan gaat hij aan de slag. Men is best 

ge'I'nteresseerd in toepassingen, maar de druk om die ook echt 

te verwezenlijken ontbreekt vaak. Zo gaat het proefschrift van 

Herman Bouma (3) over de invloed van de golflengte van licht 

op de pupilgrootte. Dat heeft misschien iets te maken met 

wegverlichting. Vrachtwagenchauffeurs zijn namelijk lovend 

over natriumlicht, dat door Philips veel verkocht wordt. Je ziet 

er zo scherp mee, hoewel een duidelijke verklaring ontbreekt. 

De aanleiding is dus geregeld een toegepaste vraagstelling; 

vervolgens kan de onderzoeker zich echter jarenlang op het 

onderwerp concentreren met soms als resultaat een proefschrift 

dot wetenschappelijk wei interessant is, maar waar geen 

antwoord in staat op de centrale vraag: in dit geval of natrium

licht inderdaad beter is dan kwiklicht en waarom . In die tijd 

heeft dat geen negatieve gevoelswaarde . Er is immers toch 

maar een aanleiding geweest tot een mooi stuk onderzoek. 

Na dit intermezzo vervolgt Jacques Roufs: "De keuze voor 

beeldkwaliteit log niet zo voor de hand als je nu wei zou 

denken. Vroeger hebben we heel veel gewerkt voor de Licht-
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groep. Dan ging het erom een optimaal lichtniveau te bepalen 

bij het werken met fijne details . Zo leverde bijvoorbeeld het 

vlechten van geheugenmatjes veel klachten op. Geheugenmat

jes bevatten heel kleine magnetische ringetjes. Daar werden 

draden doorheen getrokken, zodat er een matrix ontstond . De 

knooppunten vormden een van de eerste geheugenelementjes 

v~~r computers, het ringetjesgeheugen . We maten objectieve 

zaken als de prestatie en het aantal fouten . Maar wat gebeur-de 

er? Bij een slechte verlichting waren de mensen 's avonds kapot, 

maar fouten maken of een prestatie die achteruit ging: ho maar. 

Dat kon zo niet. Toen kwam de psycholoog Joop Kalsbeek met 

een theorie van Fessard, een Parijse fysioloog, over veel 

reserves bij de mens, die je moest afromen . Dat mondde uit in 

de 'tweede taak'. Dus de mensen moesten ringetjes vlechten en 

met de voeten toontjes volgen. Dat was een ramp voor de 

proefpersonen. Vervolgens zijn we gaan kijken naar fysiolo

gische variabelen, zoals bloeddruk, hartritme, zweetdiscretie, 

pupilreflex. Het werkte eigenlijk allemaal niet. Er was maar een 

ding dat werkte en dat was het oordeel van proefpersonen. 

Die waren vrij eenduidig . Die stelden de lichtbron in op het 

beste niveau . Toen hebben we eigenlijk al de eerste schalings

experimenten gedaan. Die komen later veel aan de orde bij het 

meten van beeldkwaliteit." 

"Voor mij was de keuze voor beeldkwaliteit voortbouwen op het 

systeemtheoretische werk dat ik daarvoor gedaan had. Toen ik 

hier pas was, moesten wij onze weg nog vinden in het type 

onderzoek dat we wilden doen. Ik kwam bij het merkwaardige 

verschijnsel dat het oog een zekere latentie (vertraging) heeft bij 

het waarnemen van dingen. Dan was de vraag: er knipt een 
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licht aan en hoe lang duurt het nu voordat je je ervan bewust 

wordt en erop reageert? Ais demonstratiemiddel hadden wij de 

Pulfrich-slinger in huis gehaald. Die had met die traagheid te 

maken . Ais je de signaalsterkte kleiner maakt met behulp van 

een donker filtertje voor een van beide ogen, verandert de 

tweedimensionale baan van de slinger in een driedimensionale. 

Er komt dus diepte in wat je ziet. De Pulfrich-slinger leidde tot 

grate hilariteit bij mijn collega's . Met Sinterklaas kreeg ik zelfs 

een hoedje met ' IPO-guide', want altijd als er bezoekers waren, 
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Chris Schumm bij 
oogbewegingsapparafuur 

moest ik die Pulfrich-slinger laten zien. Er is hier eens een hoge 

gast geweest die het effect niet zag. Later bleek dat hij een 

zogenaamd 'lui' oog had ... Overigens had ook Pulfrich maar 

een oog. Hij heeft het effect dan ook niet ontdekt. Hij had het 

van een astronoom, Fertsch. Die had ook de verklaring al 

gegeven. Pulfrich heeft toen de slinger bedacht. Naast vertra

ging was de integratietijd van het oog belangrijk (de tijd waarin 

het aile binnenkomende signalen bij elkaar optelt, waardoor 

een gemiddelde indruk ontstaat). Goed, op een gegeven 

moment wist ik hoe ik die vertraging van het oog en de integra

tietijd moest meten, maar niet hoe ik er theoretisch greep op 

moest krijgen. Tot ik tijdens een college het verband begon te 

zien met de filtertheorie: je moest het oog als filter beschouwen. 

Zo gingen we metingen doen naar de gevoeligheid voor flikker. 

Daarmee kun je de eigenschappen van het filter, het oog dus in 

dit geval, bepalen en daarmee de relatie tussen onder andere 

integratietijd en visuele latentie. Daar is mijn proefschrift, dot 

een verband legt tussen de verschillende verschijnselen, op 

gebaseerd (41 . Flikker is later ook een rol gaan spelen bij het 

beeldkwaliteitonderzoek, zeker bij grote beelden." 

"Flikkermetingen worden echter gedaan met signolen die vrij 

lang duren, wat de uitslag kan vertekenen; de gevoeligheid 

verloopt als het ware. Daarom wilden we metingen goon doen 
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met kortdurende signalen, liefst de kortst denkbare. Dat kon met 

de storingsmethode, die ik samen met Frans Blommaert heb 

ontwikkeld. Daarmee mat je de reactie van het oog van een 

proefpersoon op een kortdurend lichtflitsje -ziet hij het wei of 

ziet hij het niet? Een zogenaamde 'drempelmeting'- en dan kon 

je in principe de reactie op elke andere uitrekenen . Zo kon je 

ook gaan kijken hoe een punt wordt afgebeeld door ons visuele 

systeem : meestal als een vlekje . Ook de afbeelding van een lijn 

is zo te achterhalen . De wiskundige weergaven hiervan heeten 

'punt-' en 'Iijnspreidfunctie' . Op die manier kun je ook een 

afspiegeling van de receptieve velden uit de fysiologie terug

vinden. (De zogenaamde ganglioncellen in ons netvlies hebben 

ieder een receptief veld . Zo gauw er licht valt op de receptoren, 

reageert de cel. De receptieve velden van de verschillende 

cellen overlappen elkaar) ." 

Het begrip 'receptief veld' komt uit de fysiologie. Daar heeft het 

IPO zich bewust verre van gehouden, hoewel het idee om aan 

fysiologie te gaan doen eind jaren zestig wei serieus overwo

gen wordt. Roufs : "We hebben het dan echt over wat wei de 

'natte fysiologie' genoemd wordt, dus het prikken in apen en 

dat soort werk. Ik was net afgestudeerd en toen hadden we het 

idee om eens wat van de wereld te gaan zien en eens te gaan 

kijken hoe anderen werkten . Ik had een uitnodiging gekregen 

van Gunnar Svaetichin, een Zweed die op dat moment hoofd 

was van het laboratorium van een herseninstituut in Caracas, 

Venezuela. Een deel ging over het visueel systeem, prachtig 

uitgerust met fysiologische hulpmiddelen, elektronenmicroscopie 

en dergelijke. Hij was ge'interesseerd in mijn systeemtheore

tische aanpak en wilde dat ook in de fysiologie gaan doen . 
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Ik vond het wei leuk om door eens te goon kijken, moor ik had 

ook duidelijk een boodschap mee: zou het voor ons nodig zijn 

om in de fysiologie te goon? Ik ben door een poor maanden 

geweest. Ik ging ook nog longs andere fysiologische labora

toria, in de Verenigde Staten. Bij een daorvan kwam ik Herman 

Bouma weer tegen, die er een jaor tussenuit geweest was om 

fysiologisch werk te doen in Canada. Bij terugkomst concludeer

den wij allebei, onafhankelijk van elkaor, dot we moor niet aan 

fysiologie moesten goon doen. Je hebt er een enorme infrastruc

tuur voor nodig : dierenhuizen, mensen met verstand daorvan. 

Bovendien gold voor mij ook nog dot er een fundamentele 
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barriere bestaat tussen fysiologie en perceptie: je hebt aan die 

fysiologie aileen maar iets voor de randvoorwaarden. Je kunt 

nooit meten aan een beest of het iets donker, mooi, lelijk of 

helder vindt. Fysiologische resultaten kunnen aileen maar in 

verband gebracht worden met perceptie. Je kunt er wei 

conclusies uit trekken, maar je kunt er het zien eigenlijk niet mee 

voorspellen. Daarvoor heb je de psychofysica nodig." 

Terug naar het systeemtheoretische werk. Jacques Roufs: "In de 

systeemtheoretische benadering met de storingsmethode ging 

het dus om drempelmetingen: wat zien mensen nog wei en wat 

net niet meer? We probeerden daarmee de bovengrens van de 

ongewenste en de ondergrens van gewenste verschijnselen te 

voorspellen . Ik had zelf echter het idee dat dat ook bovendrem

pelig moest kunnen en zo zijn we in de helderheidswereld te

recht gekomen, met name in de helderheidsdynamica. De 

bovendrempelige metingen van helderheid die in de tijd varieert 

en waarbij systeemtheorie werd toegepast, hebben onder meer 

geleid tot het proefschrift van Huib de Ridder (5). Bij de helder

heidsperceptie van een stukje van een beeld speelt ook de 

omgevingsverlichting een rol. Daar had Hans Horeman in de 

beginjaren al eens aan gewerkt, met name aan de invloed van 

de omgevingsluminantie (de lichtdichtheid van de omgeving) op 

de helderheid. Dit is later uitgemond in het model van Blom

maert en Martens, waarop Gerard Schouten gaat promoveren 

en waarmee het helderheidspatroon van complexe natuurlijke 

scenes, zoals op televisiebeelden, voorspeld kan worden ." 

"Helderheid en helderheidscontrast zijn echter ook enkele 

belangrijke factoren die de beeldkwaliteit bepalen. Veel vragen 
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over beeldkwaliteit kwamen door de jaren heen ook door 

praktische problemen . Halverwege de jaren zeventig was dat 

de rei die ontstond naar aanleiding van een congres, georgani

seerd door Grandjean, over beeldbuisstations. De wereld stond 

plotseling op zijn kop, want mensen werden ziek als ze lang 

achter een beeldscherm zaten. Vaak keken ze echter gewoon 

tegen het licht in. Ook waren veel schermen slecht afgesteld. 

Met drie mensen hebben we toen een memorandum geschre

yen , vanu it verschillende invalshoeken, Herman Bouma, Frank 

Leopold en ik (6) . Er kwamen ook steeds meer vragen vanuit de 

richting van het toenmalige Elcoma, dat beeldbuizen voor 

televisie maakte, en vanuit het Nat.Lab. Er speelde ook een 

strijd tussen Sony en Philips. Sony maakte heel kleine televisies 

en die waren geweldig helder. Zij gingen uit van 'Small is 

beautiful' . Doch zei Philips niet: 'Large is enhanced 

experience'? Dit was een duidelijke uitdaging tot onderzoek en 

een van de eerste keren dat psychologische schaling werd 

gebruikt. In 1980 had het hele thema 'beeldkwaliteit' al vastere 

vormen aangenomen . Dat mag blijken uit een verhaal uit dat 

jaar dat eigenlijk al een overzichtsartikel is (7). Het gaat onder 

meer over de vraag wat beeldkwaliteit nu eigenlijk is en hoe je 

het in je vingers kunt krijgen . Daar praat ik nog heel afstandelijk 

over schaling." 

Schalen komt gedurende het interview meermalen ter sprake . 

Het is dan ook nauw gekoppeld aan beeldkwaliteit, namelijk als 

methode om die te meten. Dat is niet zonder slag of stoot 

gegaan . "In het verleden hadden we vaak gezien dat dingen 

objectief niet zo gemakkelijk te meten waren, " vertelt Jacques 

Roufs . "Denk even aan de optimale lichtsterkte bij het vlechten 
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van geheugenmatjes. Toen ben ik, tegen mijn eigen natuur en 

die van anderen in, begonnen aan de psychometrische 

methode (proefpersonen een oordeel laten geven op een 

schaal). Waarom had ik er zo'n hekel aan? Ik was fysicus en 

vond dus die methode maar vreemd . In Schoutens tijd kregen 

wij echter S.S. Stevens van Harvard University, Verenigde 

Staten, nogal eens over de vloer. Hij heeft nogal veel gedaan 

aan het meten van de luidheid van signalen en was een groot 

voorstander van magnitudeschaling (proefpersonen geven 

proportioneel een oordeel: als ze vinden dat bijvoorbeeld de 

luidheid van een signaal twee keer zo groot is als die van een 

ander, moeten ze een twee keer zo hoog getal toekennen). Die 

verdedigde hij te vuur en te zwaard. Ik twijfelde echter nogal 

aan de validiteit van juist die methode. Die Stevens was 

overigens een fundiepsycholoog en die kunnen wei rekenen. 

Ik was echter zo kritisch op die methode, dat wij die vaak 

hebben vergeleken met andere schaalmethoden of met 

gelijkstelling (proefpersonen moeten een beeld zo instellen dat 

het dezelfde kwaliteit heeft als het beeld ernaast) . Dat doen 

proefpersonen zonder aarzelen . Daaruit kun je curves van 

gelijke kwaliteit halen die ook uit de schaling volgen. In dat 

geval doe je een psychofysische meting, het heeft niks met 

schaling te maken, maar behalve voor magnitudeschatting 

blijken de resultaten keer op keer op elkaar te liggen, consistent 

te zijn. Dat was voor mij een geruststelling . Riet Boesten, een 

assistente, is in 1978 als eerste systematisch onderzoek gaan 

doen naar het verband tussen beeldwaliteit en grootte, op basis 

van de zogenaamde categorieschaling (proefpersonen geven 

elk beeld een beoordeling met behulp van een adjectief of, 

zoals tegenwoordig, een rapportcijfer) . Ik was er altijd van 
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overtuigd dat ik naar schaling moest, ook al heb ik die methode 

aanvankelijk geweldig gewantrouwd. Zij is nu een heel 

belangrijk instrument voor de beoordeling van beelden. 

Kwaliteit is een globaal psychologisch attribuut, maar het heeft 

wei verschillende dimensies: scherpte, contrast, helderheid, 

grootte. Die kun je afzonderlijk laten beoordelen . Huib de 

Ridder is later gaan werken aan de fundamentele kanten van 

schaling bij eenvoudige attributen zoals helderheid, maar ook 

in combinatie met beeldkwaliteit. Hij heeft inderdaad gevonden 

dat magnitudeschaling onzuiver is als gevolg van een onjuiste 

weergave van grote getallen, zoals de Leidse psycholoog 

Wagenaar in een ander verband al gesignaleerd had." 

Het werk aan de codering van beelden begint in 1984. Jacques 

Roufs heeft dan al vaak gezien dat mensen die bezig zijn met 

coderen, geen rekening houden met het feit dat het oog zelf 

bepaalde limieten heeft en bovendien bij een onderlinge 

vergelijking geen idee hebben hoe de perceptieve kwaliteiten 

zich verhouden. Daardoor is ook moeilijk in te zien welke 

coderingsmethode nu de meest efficiente is. Roufs wil iemand 

aanstellen voor dit werk en aan de kant van de Technische 

Universiteit doet zich een mogelijkheid v~~r. Het wordt Jean

Bernard Martens. Zijn Hermite-functies voor een efficientere 

beeldcodering (8) sluiten aan bij de theorie dat het oog de 

informatie in meer kanalen tegelijkertijd verwerkt, zoals die eind 

jaren zestig is ontstaan bij F.W. Campbell in Cambridge (9). De 

ideeen uit de fysiologie over perceptieve velden van verschillen

de afmetingen ondersteunen die theorie. Roufs: "We kunnen nu 

een beeld beschrijven op een manier zoals ook het visuele 

systeem het doet. Daarv66r hadden we zo'n systeem niet. 
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Verder heb je het gevoel dat die vorm van beeldbewerking wei 

bijzonder krachtig moet zijn , want hij lijkt op het visuele 

systeem . De bewerking verloopt in elk geval vrij makkelijk. Ook 

kunnen we beelden nu systematisch onderbrengen , karakteri

seren, en veel efficienter lokaal be·(nvloeden en vervolgens 

evalueren met schalingstechnieken. Die lokale be·(nvloeding is in 

feite 'analysis by synthesis', iets dat in het spraakonderzoek al 

in de jaren zestig gebeurde. Bij beelden, die tweedimensionaal 

zijn, is dat moeilijker. Het is pas mogelijk geworden op het 

moment dat wij beeldbewerkingsapparatuur hadden die dat 

aan kon . We zijn nu al toe aan de tweede generatie daarvan." 

Naast coderen is anna 1992 het bewerken van beelden door 

middel van bijvoorbeeld ruisvermindering een belangrijk thema . 

Dat gebeurt nu vooral bij medische beelden . Contacten 

daarover zijn er, incidenteel, al vroeg . Zo wordt in 1968 al 

onderzoek gedaan naar de kwaliteit van een beeldversterker 

(versterkt de hoeveelheid licht in bijvoorbeeld een, om de 

patient te beschermen, zwak rontgenbeeld ten behoeve van een 

betere diagnose). Op meer systematische wijze begint dit 

onderzoek in 1983 in een soort samenwerking met de 

Katholieke Universiteit Nijmegen . Roufs : "Een van de 

zorgenkinderen was ruis. De eerste beelden die ze wilden 

bewerken , waren echogrammen. De ruis daarin was echter erg 

heterogeen. Toen zijn we overgestapt naar Tomo-scan-beelden. 

Juist over die beelden kwamen voortdurend veel klachten van 

de kant van Philips Medical Systems. Bovendien is de ruis 

daarvan veel homogener en leek hij geschikter voor bewerking 

met de theorieen van Martens. Dat werk heeft Boris Escalante 

gedaan en het is eigenlijk heel goed gelukt. Ais je de algoritme 
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erop loslaat, worden de beelden vee I duidelijker. De volgende 

vraag is dan : vertrouwt de radioloog het nog wei? Hij is 

natuurlijk bang dat hij informatie is kwijtgeraakt. Wat doet 

onze aanpak namelijk? Die zegt: deze kleine ruissignalen 

hebben zoveel amplitude en die is te gering om echt bij een 

rand te horen, dus weg ermee. Hij haalt de bubbels eruit en 

reconstrueert het beeld weer. Toen we zowel experts, radiolo

gen, als non-experts -in de psychofysica met een oneerbiedig 

woord wei 'na·(eve proefpersonen' genoemd- de beelden lieten 

beoordelen, bleken ze tot onze verrassing tot hetzelfde 

kwaliteitsoordeel te komen . Hoe dat komt en welke eigenschap

pen van een beeld voor beide groepen precies dat oordeel 

bepalen, is ons nog steeds niet helemaal duidelijk en wordt 

verder onderzocht." 

Het verschil in oordeel tussen experts en non-experts komt steeds 

vaker terug . "Een heelleuk voorbeeld is wat Joyce Westerink 

gemeten heeft bij een onderzoek naar de codering voor 

videorecorders. Daarbij moeten allerlei parameters ingesteld 

worden op hun .pptimale waarden. Proefpersonen moesten 

kijken of de codering de kwaliteit verslechterd had. Joyce had 

gemeten dat er bij non-experts een bepaalde curve uitkwam. 

Experts waren echter een behoorlijk stuk gevoeliger voor fouten. 

Aileen als je ze andere plaatjes te zien gaf dan waar ze aan 

gewend waren, vielen ze terug op de plaats van non-experts. 

Wat we daar nu van geleerd hebben: veel van het verschil dat 

experts hebben ten 0pzichte van non-experts is, dat experts 

bijvoorbeeld precies de gevoelige plekjes kennen in een beeld 

dat al vaker voor tests is gebruikt. Non-experts hebben die 

voorkennis niet." 
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Sieb Naatebaom 0/5 

proefpersoon bii het 
meten van 

oogbewegingen. 
Vanwege de toen nag 

onnauwkeurige 
meetapparatuur moest 

hii zo min mage/iik 
bewegen. 

(zie oak de grate fata 
op de fite/pagina 

van dit hoofdstuk) 

Tot slot het comfort van beelden . Jacques Roufs : "Herman 

Bouma was ge',nteresseerd in leesonderzoek. Ik heb dat altijd 

met belangstelling bekeken, maor voelde me daor niet echt toe 

aangetrokken. Herman keek onder andere naor de manier 
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waarop mensen letters verwisselden. Ik dacht dat wij misschien 

een theoretisch kader konden geven . Ik wilde het leeswerk meer 

gestalte geven op grond van fysische metingen. Wij hadden 

destijds immers de storingsmethode ontwikkeld en konden de 

puntspreidfunctie meten. De manier waarop de lettertjes 

geconstrueerd zijn, geeft een bepaald soort responsie in het 

vroege visuele systeem . Ais ze versmeerd zijn, kun je er niets uit 

opmaken, maar als ze zich mooi aftekenen, herken je die letters 

natuurlijk direct. Zo zou je de leesbaarheid kunnen voorspellen. 

Daarmee konden de verwisselingen van heel kleine letters, die 

Bouma gemeten had, verklaard worden (10) . Toch had ik het 

gevoel dat je iets onnatuurlijks doet als je ze heel klein maakt. 

Ik vroeg me af of je de kwaliteit niet zou kunnen bekijken bij 

letters van dezelfde grootte, waarbij je dan bijvoorbeeld het 

contrast varieert. We hadden toen Han Timmers hier, een 

psycholoog, die met Blommaert samenwerkte . Ik wilde 

bijvoorbeeld graag het contrast veranderen en dan kijken wat 

er gebeurt (11). Het contrast bleek namelijk op drempelniveau 

een vruchtbare variabele. Het lag dus voor de hand het ook 

bovendrempelig te gebruiken bij het onderzoek naar 

beeldbuisstations. Toen het gedoe hierover ontstond, deden wij 

geen poging vermoeidheid te meten, want dat hadden we bij 

de eerder genoemde geheugenmatjes ooit met weinig succes 

geprobeerd. Wij hadden leren schalen en gingen het probleem 

nu eens van de andere kant benaderen: visueel comfort. 

Herman Bouma wees er in een van zijn publikaties (12) op, dat 

bij een moeilijke tekst de fixatieduur langer wordt en de 

oogsprong kleiner. Daarnaast waren mensen uit het veld van 

de verlichtingstechniek tot de ontdekking gekomen dat 'speed of 

performance' (prestatiesnelheid) een belangrijke maat is 
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voor 'visuol performance'. Wij konden inmiddels ook wat 

gemakkelijker dan vroeger oogbewegingen meten. We werkten 

wei met pseudo-tekst, want er mocht geen semantische infor

matie zijn. Ik ging met het projectvoorstel naor de Stichting voor 

Technische Wetenschappen. Het was voor hen nogal buitenis

sig. Daorom hebben ze de controle van het project uitbesteed 

aan de latere stichting Psychon van NWO. Ties Leermakers en 

Mortin Boschman werden de uitvoerders. De schalingscurves 

liepen allemaal prachtig parallel met de curves van de 

objectieve metingen. Dit is een van de zeer zeldzame gevallen 

dot een uitgedachte methodiek ook werkelijk onveranderd 

voldoet. Opvallend vind ik nog steeds dot de waordering voor 

een beeld kan blijven toenemen, terwijl dot met de prestatie van 

de proefpersoon niet zo is. Dit hele idee is dus gebaseerd op 

wat er hier 01 gebeurd was. Ik raakte met een aantal dingen 

vertrouwd omdat ik door eerder kennis mee had gemaakt./1 
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Interviews met 
Don Bouwhuis (foto rand 1975) en Herman Bouma (foto 1972) 

overeenkomst tussen de pen-in-gat-montage van 
n zestig en het dialoogonderzoek nu? Antwoord: ze 

deel uit van een vierde onderzoekterrein naast 
k en zien. De liin van het een naar het ander 

verloont een breuk. "Het is niet zo dat zaken als 
readietijden en de pen-in-gat-montage gebruikt werden om 
cognitieve (denk-}processen te ontrafelen," aldus Don Bouwhuis. 
Tegenwoordig gaat het meer om het laatste. Bouwhuis wordt in 
1916-leider van de nieuwe groep Cognitie en Communicatie. 
Al ~n 1968 is hii aangetreden als psycholoog, een van de eerste 
bij h~t instituut. Herman Bouma, die in 1960 als psychofysicus 
bij~t IPO begint, trekt het leesonderzoek van de grond. 
Bo'uwhuis: "Onderzoek heeft zijn eigen dynamiek: de seinen 
m~!en op groen staan en er moet een geschikte onderzoeker 

~ ziip·" 
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AI tijdens de eerste van de later bekende maandagmorgen

besprekingen komt de informatietheorie ter sprake: het 

kwantitatief beschrijven van de hoeveelheid informatie in 

signalen via het aantal keuzemogelijkheden . Het is dan 17 juni 

1957 en de stichting IPO bestaat nog niet. De informatietheorie 

biedt de fysicus en mathemaat Jan Schouten wellicht een 

mogelijkheid om tot dan toe vage begrippen uit de zogenaam

de 'perceptieve cye/us' beter grijpbaar en meetbaar te maken . 

Hetzelfde geldt voor de cybernetica (stuur- of besturingskunde) . 
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In de perceptieve cyclus worden waarneming en handeling 

steeds op elkaar afgestemd. Bij het reageren op €len lichtje uit 

een aantal, het monteren van een pen in een gat, waarbij de 

grootte van het gat en de pen gevarieerd worden, het 

onthouden van codes, gaat het vooral om de efficientie van de 

menselijke handeling. Bouwhuis: "Het meten van reactietijden, 

de montageproeven van de pen-in-gat-montage, zoals die, 

globaal gezegd, in de jaren zestig plaats vonden, waren in 

feite een idealisering van een industrieel proces, waarbij je een 

aantal dingen gemakkelijk kon varieren . Dit alles zou uitsluitsel 

moeten geven over hoe je rationeel het tempo van menselijke 

handelingsprocessen kunt bepalen." Te weten hoe iets wordt 

uitgevoerd kon financiele consequenties hebben. Veel bedrijven 

werkten namelijk met stukloon, loon op basis van een bepaalde 

hoeveelheid afgeleverd werk. Tegelijkertijd zitten er aan zaken 

als pen-in-gat natuurlijk ook tal van theoretische vragen: hoe 

doe je dat, waarom duurt het in het ene geval langer dan in het 

andere en hoe zit het met de oog-hand-coordinatie? Voor het 

meten van reactietijden werkt het IPO zelfs jarenlang aan de 

DONDERS, een apparaat dat op welhaast industriele schaal 

reactietijden zou kunnen meten van wei 20 proefpersonen 

tegelijkertijd en dat onder andere ge·l·nspireerd is op het werk 

van de beroemde fysioloog en oogheelkundige F.C Donders. 

De opstelling is klaar in 1969 (1) . Bouwhuis: "De DONDERS is 

Gerard Moonen 
oehter de DONDERS 
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Auto, scooter, fiets en 
mens overbruggen 
dezelfde afstand. 

De tiiden worden met de 
DONDERS gemeten. 

slechts betrekkelijk weinig gebruikt voor het doel waarvoor hij 

oorspronkelijk gemaakt was. Omdat hij tijden kon meten , kon 

je hem in allerlei onderzoek inzetten. Je moet namelijk een 

onderscheid maken tussen de 'reactietijd', waarbij het op de 

eerste plaats goat om de reactiesnelheid op een signaal, en 

de ' Iatentietijd ' , de tijd die je nodig hebt om een bepaald 

stimuluspatroon te herkennen en erop te reageren, maar waar

bij het vooral goat om wat voor reactie je geeft en speciaal 

om wat voor processen bij die reactie betrokken zijn . Op dit 

moment goat het in veellPO-onderzoek om latentietijden ./I 

Onder een soortgelijke noemer als pen-in-gat-montage en 

reactietijden volt het meten van spieractiviteit met behulp van 

elektromyografie . Daaraan werken in de tweede helft van de 

jaren zestig onder andere Wim Koster en Jaap Vredenbregt. 

Bij elektromyografie wordt de elektrische activiteit gemeten die 

in de spieren ontstaat als ze samentrekken . Naarmate de tijd 

verstrijkt, raakt de spier vermoeid, moet zij meer kracht zetten 

en komen er meer zenuwimpulsen . /lBij het IPO is men erin 
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Han Bolkestein 

met de eJektromyograaf 

geslaagd draagbare myografen te maken, een chip met twee 

zuignapjes met elektroden ," vertelt Don Bouwhuis . "Die dingen 

waren wei minder goed dan een grote myograaf, maar 
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betrouwbaar genoeg. De behuizingen werden in onze eigen 

werkplaats gemaakt; ze zagen er professioneel uit." De grote 

nadruk op instrumentele ondersteuning ontlokt bezoekers in de 

eerste jaren nogal eens de reactie 'You need a lot of scientific 

problems'. Dit illustreert een beetje de werkwijze uit die tijd. 

"Het IPO was in die dagen, denk ik, volstrekt uniek door de 

wijze waarop allerlei dingen zelf werden gemaakt. En nog 

steeds wordt er relatief veel zelf gemaakt. Maar vroeger had 

zo'n beetje elke onderzoeker zijn eigen mechanisch-elektronisch 

assistent." In de eerste tijd krijgt de infrastructuur aan het begin 

van een project dus zeker zoveel aandacht als het uitwerken 

van een onderzoekvraag. Volgens Don Bouwhuis is dat de 

invloed van een industriele ontwikkelafdeling als die van Philips 

Telecommunicatie Industrie in Hilversum, waar Schouten 

vandaan kwam, evenals de medewerkers Jaap Vredenbregt en 

Joop Valbracht. Bouwhuis: "Schouten had overigens wei een 

buitengewoon talent om in de meest oppervlakkige dingen heel 

diepe fundamenten te zien. Dat was vaak ook helemaal terecht. 

Aileen had het onderzoek waar we het tot dusver over hebben, 

met de rest van het IPO weinig meer te maken en ook niet meer 

met allerlei produktie-optimalisatie-processen. Zo was, toen men 

er hier nog mee bezig was, het stukloon allang afgeschaft. Op 

een gegeven moment is dat soort onderzoek dan ook 

opgehouden; je kon het nergens meer aan verbinden. Het 

koppelen van reactietijden en dergelijke aan cognitieve 

processen is voornamelijk buiten het IPO om gegaan." 

Daarnaast is aan het einde van het eerste decennium nogal wat 

onderzoek een doel op zich geworden voor een individuele 

onderzoeker. De kans dat dat gebeurt is groter wanneer iemand 
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met een bepaalde interesse vrij gemakkelijk een onderzoek kan 

beginnen dan wanneer er een samenhangend programma is . 

Eind jaren zestig zijn er uit de diverse 'hoeken' al wei groepen 

gevormd, met een eigen programma . Het werk waar het hier 

om gaat, valt onder PERMOVA (Perceptieve en Motorische 

Vaardigheden). Ook is het zeker niet zo dat elke samenhang 

ontbreekt. Die is in die tijd echter veel meer persoonlijk 

bepaald, in een wisselwerking tussen Jan Schouten en de 

individuele onderzoeker. Er zijn ook nogal wat onderwerpen 

die Schoutens persoonlijke interesse hebben, omdat hij er in het 

verleden aan heeft gewerkt; omdat hij er theoretisch veel van 

verwacht of omdat hij gewoon vertrouwen heeft in de 

onderzoeker. Met zijn pensioen in 1972 in het vooruitzicht 

ontstaat echter toch de behoefte aan nog meer structuur, zeker 

nu het Nat.Lab. rechtstreeks voor het beheer van het IPO moet 

gaan zorgen en zich gaat afvragen hoe het verder moet met het 

perceptie-onderzoek. Schouten rapporteerde rechtstreeks aan 

H.B.G . Casimir, die lid was van de Raad van Bestuur: 

een bevoorrechte positie voor het IPO. Zo ontstaat er 

langzamerhand een samenhangend onderzoekprogramma . 

Don Bouwhuis : "Het werk veranderde aanvankelijk niet zo erg; 

je legde er gewoon een formeellaagje op. Caaj Greebe, die 

Schouten opvolgde, begon veel meer inhoudelijk in te grijpen . 

Hij was daar heel direct in en wat het beleid betreft heeft hij 

zeker een enorme opschoning veroorzaakt, dat valt niet te 

ontkennen. Hij had aileen wei heel individuele ideeen over wat 

goed en slecht onderzoek was ." 

Het vierde terrein (naast horen, spraak en zien) wordt rond 

1970 op een iets andere manier ingericht. De sporen daarvan 
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zijn vandaag de dag nog zichtbaar. Cognitieve processen 

krijgen de aandacht. Het is Herman Bouma, die begint met 

onderzoek naar lezen . Hij werkt dan in de visuele groep en is 

juist terug van een verblijf aan McGill University in Montreal, 

Canada. Daar had hij zich overigens meer met de fysiologie 

van het zien beziggehouden. Waarom het leesonderzoek, dat 

op die wijze op dat moment vrijwel nieuw is in Nederland? 

Herman Bouma: "We wilden de hogere visuele processen in. 

Na mijn proefschrift heb ik onder meer aan vormwaarneming 

gewerkt en vandaaruit kwam ik bij lezen . Dat was toch wei een 

leuk visueel proces . Lezen is een lijn waarvan ik in aile 

eerlijkheid kan zeggen dat ik hem opgestart heb . Ik heb me 

daor overigens een jaar lang erg onzeker over gevoeld. Want 

ik was psychofysicus en bij dat lezen speelden hog ere proces

sen een rol waor ik geen greep op had. Ik kom het herhaalde

lijk tegen bij het IPO dat men geen greep krijgt op de materie, 

zich onzeker voelt en dat niet altijd even duidelijk durft te 

zeggen. Ik denk dat die onzekerheid heel normaal hoort te 

zijn op een instituut als het onze. Het gaat over, door de 

literatuur te bestuderen en inzicht op te bouwen vanuit je eigen 

experimenten. Dan groei je daor in en op den duur verdwijnt 

die onzekerheid . Goed, de eerste proefjes gingen over letters . 

Ik had die met de hand geschreven en liet ze proefpersonen 

vanaf een afstand zien. Ook het turven van de antwoorden 

ging met de hand. Soms verwisselden de proefpersonen letters. 

Letterverwisselingen hebben erg te maken met de vorm. Daor 

is het contouronderzoek uit voort gekomen. De uitsteeksels van 

handschrift en drukletters in onderkast ('kleine' letters) zijn een 

belangrijk houvast voor de lezer. Ik heb ook geprobeerd de 

informatie-inhoud te berekenen van de contour van Neder-
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landse woorden. Dus hoeveel bits, zeg maar, kan de contour 

bijdragen aan de herkenning? Dat zijn er veel. Ook de eerste 

en laatste letter van een woord zijn belangrijke informatie

dragers./I Ondanks het succes op theoretisch gebied heeft de 

Eerste Ilersie von 
de lege/springer 
t.b. v. het /eesonderloek 

toepassing van leesonderzoek geen erg hoge vlucht genomen. 

Toch vormt het later wei de basis voor het IPO-Normaal-alfabet 

voor Teletekst (2); dat is een massa-artikel geworden. Floris van 

Nes maakt bij de ontwikkeling daarvan, rond 1980, gebruik 

van methodieken waaraan door Herman Bouma en Frank 

Leopold (3) al een decennium eerder gewerkt is in een project 

voor het toenmalige Philips Hamburg betreffende matrixletters 

op televisiebuizen. Dat is weer een vervolg op het onderzoek 

naar de leesbaarheid van nixiebuisjes (4) (waarin cijfers of 

letters als gevolg van een kleine gasontlading oplichten). 
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hals. We zijn altijd aan de visuele kant gebleven. Op woorden 

hadden we naar ons gevoel nog net greep." Ook woordher

kenning past dus in de lange lijn van het leesonderzoek. "Een 

van de problemen waar je bij lezen mee zat was: hoe vertaal je 

wat er gebeurt in een model?" aldus Don Bouwhuis. "Fysici 

konden dot vee I beter dan psychologen, dacht ik, maar dot is 

niet zo: fysici maken heel andere soorten modellen. Zo wilde 

Bouma naar een wiskundige goon om te vragen wat je met een 

verwarringsmatrix moest doen . Ik dacht dot ik daar wei een en 

onder van wist en vond het interessant werk. Dot heb ik tegen 

Greebe gezegd. Die pakte meteen de telefoon; er was toen nog 

geen intercom. Ik was op dot moment bezig met multidimensio

neel schalen, maar in het andere kon ik veel beter mijn ei kwijt . 

Zo is ook woordherkenning uitgegroeid tot een centraal IPO

onderwerp waarbij we heel succesvol hebben samengewerkt. 

Het resultaat is duidelijk geweest: we weten nu vrij goed hoe 

lezers woorden herkennen ." 

Het IPO houdt zich door de jaren heen niet aileen bezig met 

uitbreiding van theorieen over leesbaarheid. Ook de leesbaar

heid van allerhande teksten in praktijksituaties is geregeld aan 

de orde. Zo verschijnt in 1988 de publikatie van Henkes, 

Bouma, Van der Tweel en Verriest in Museumvisie (5) . H.E. 

Henkes was oud-hoogleraar Oogheelkunde aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam; L.H . van der Tweel oud-hoogleraar 

Medische Fysica aan de Universiteit van Amsterdam en G . 

Verriest oogarts en onderzoeker aan de Universiteit van Gent. 

Samen met Bouma, inmiddels ook hoogleraar, willen zij een 

advies geven voor de leesbaarheid van bijschriften in musea . 

De vier deskundigen hebben niet aileen vanuit hun vakgebied 
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affiniteit met het onderwerp. Henkes werkt bijvoorbeeld, als 

vrijwilliger en kenner van oud glas, geregeld in het Rotterdamse 

museum Boymans-Van Beuningen. Herman Bouma: "Wij 

hadden naar ons gevoel aile deskundigheid om het probleem 

goed aan te pakken. Wij hebben er ons met verve op 

geworpen en samen een artikel geschreven. We dachten toen 

dat de museumwereld ons erg dankbaar zou zijn. Ik heb zelfs 

speciale tests ontworpen die je in een museum kon uitvoeren. 

Maar we kregen onenigheid met de redactie van Museumvisie, 

met als gevolg dat het artikel een hele poos niet opgenomen is. 

Achteraf moet ik ook zeggen dat we redelijk na'I'ef waren. We 

hadden niet gezien dat vormgevers er op uit zijn om dingen 

anders te doen dan ze gewoonlijk gedaan worden . Als je iets 

tot een regel maakt, leg je hun creativiteit aan banden. 

Uiteindelijk is het artikel toch opgenomen, maar wei in hun heel 

kleine lettertype en met een negatief naschrift. Toch vind ik het 

achteraf een leuke anekdote. Ais iemand zich moet schamen is 

het de museumwereld . Wei jammer dat het nu niet op grote 

schaal toegepast wordt, want met de leesbaarheid van 

bijschriften in musea is het vaak nog steeds droevig gesteld." 

Een andere exponent van het leesonderzoek zijn de ideeen van 

het IPO over dyslexie (Ieeszwakte). Herman Bouma besteedt 

daar in de jaren zeventig veel avonduren aan, samen met de 

oogarts Charles Legein . Die is sinds begin 1992 eveneens als 

bijzonder hoogleraar aan het instituut verbonden. "De literatuur 

over dyslexie was eigenlijk chaotisch", vertelt Bouma. "Iedereen 

concludeerde uit het feit dat iets hielp, dat de achterliggende 

theorie klopte of dat er eentje bestond: een geboortetrauma, 

een verstoorde links-rechts-orientatie, een ontwikkelingsachter-
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stand. Waar wij mee geeindigd zijn, is dat het net niet visueel 

is . Volgens ons gaat het bij dyslexie om een vertraging bij het 

vertalen van visuele naar auditieve woordbeelden . Aan de 

vi suele kant zit geen geheugen; aan de auditieve wei : het korte

termijn geheugen voor woorden . Ais je de woorden wei 

herkent, maar je ze niet zo gauw kunt vertalen in iets waar een 

geheugen voor is, ben je ze kwijt. Die kinderen zijn met lezen 

altijd trager. Ook de problemen met lange woorden zijn zo te 

verklaren . Ze vergeten het begin terwijl ze het eind nog aan het 

decoderen zijn . Ais je beter leert lezen, krijg je een rechtstreek

se projectie van het visuele woordbeeld op het betekenisbeeld . 

Het lezen gaat dus beter als je een woord vaker ziet. Ik weet 

niet of we ooit gelijk krijgen met deze theorie, maar de 

literatuur is een beetje in onze richting opgeschoven ." 

Onderzoek naar dyslexie wordt momenteel bij het IPO niet 

meer gedaan, maar er komen nog geregeld telefoontjes van 

verontruste ouders . Wei is het werk aan het Leesbord, een 

interactief leermiddel voor beginnende lezers, als uitvloeisel van 

onder andere dit thema te beschouwen. Zo werd rond 1980 

gewerkt aan oefeningen met gesproken woorden bij dyslexie . 

Tot zover de lange leeslijn, die uitgemond is in bijvoorbeeld het 

lezen van televisie-ondertiteling door ouderen en die ook van 

belang is voor het lezen von tekstdisploys. Dicht bij lezen ligt 

een onder thema dat nog steeds actueel is: vi sue Ie selectieve 

oandacht, voortgekomen uit onder meer het onderzoek naar vi

suele opvallendheid . Daarop promoveert Frits Engel in 1976 (6) . 

Evenals de leesprocessen ligt dit duidelijk op de grens van 

visueel en cognitief onderzoek. De reden om er hier op in te 

gaon is het feit dat de nalatenschap zich in de groep Cognitie 
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en Communicatie bevindt. Engel zit in die tijd, evenals Bouma, 

in de visuele groep. De laatste: "We deden in die tijd van alles 

en nog wat door elkaar. We waren met vier, vijf mensen en 

probeerden veel uit. We lazen veel -daar was ook meer tijd 

voor- en voelden ons verantwoordelijk voor het hele domein . 

Overigens geloof ik dat het nog steeds goed is als mensen 

breed zijn . Goed, Frits begon zich te interesseren voor 

opvallendheid. We kregen door, dat opvallendheid iets anders 

is dan zichtbaarheid, vooral in een gevarieerde context. Dan 

blijken verschillen in vorm tussen het figuurtje dat je moet 

zoeken, en de achtergrond heel belangrijk te zijn. Frits Engel 

wilde ook oogbewegingen meten. Dat was in die tijd heel 

moeilijk . Met de ingewikkelde opstelling kon eigenlijk aileen hij 

werken. Hij heeft inderdaad aangetoond dat oogbewegingen 

en opvallendheid direct gekoppeld zijn ." Don Bouwhuis vertelt 

hoe dit onderzoek op een gegeven moment uitmondt in dat 

naar selectieve aandacht: "Het onderzoek van Frits is gepubli

ceerd in toonaangevende tijdschriften. Jim Juola, afkomstig van 

de University of Kansas, Verenigde Staten, wilde, aangestoken 

door dit werk, een jaar bij het IPO komen. Min of meer door 

toeval konden we toen iets met wat meer mensen gaan doen en 

dat werd de visuele selectieve aandacht. Dat onderzoek is 

overigens ook relevant voor het lezen van beeldschermen. Daar 

is altijd veel'visual clutter', en Juola wilde ook in complexe 

omgevingen kijken hoe mensen hun aandacht kunnen bepalen ." 

Herman Bouma heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het 

ontstaan van het dialoogonderzoek. Wat gebeurt er namelijk? 

AI in de Greebe-tijd werken Frank Leopold en Ab van Katwijk 

aan dialogen 17). Dat gebeurt naar aanleiding van een 

'proefproject' rond de inlichtingenautomaat van de Nederland-
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se Spoorwegen. In 1976 komt Harry Bunt, wiskundige en 

theoretisch fysicus, als tweede academicus in de Cognitie en 

Communicatie-groep . Hij heeft op het Nat.Lab. gewerkt aan het 

Philips Natural Language Question and Answering System 

(PHLIQA). Dat project wordt echter beeindigd. Bouwhuis: 

"Herman Bouma yond toen eigenlijk dat wij, als het ging om de 

verregaande automatisering van de maatschappij met appara

tuur, eens moesten gaan kijken naar dialogen. Dat idee bleek 

later zo vruchtbaar te zijn, dat er een integraal onderzoeks

terrein ontstond (8). En dat is moeilijk te voorspellen. De voe

dingsbodem voor zo'n onderwerp moet bestaan . Je kunt niet 

zeggen op grond van louter wetenschappelijke argumenten: 'Dit 

is een heel vruchtbaar onderzoeksterrein; hier kunnen we nog 

jaren mee voort.' Bij dialogen was er een onderzoeker beschik

baar en stonden de seinen op groen. Een aantal jaren eerder 

had je dat misschien niet kunnen beginnen, omdat je niet had 

verwacht dat er ooit moeilijkheden kwamen met computers. Die 

konden immers alles en zouden het leven aileen maar 

vergemakkelijken . In het ESPRIT-project sPIcas (Siemens Philips 

IPO Continuous Speech Recognition and UnderstandingSystem), 

van 1984 tot 1989, werd het dialoogonderzoek breder en 

kreeg het een eigen zelfstandigheid, een kritische massa (9)." 

'Kruisbestuiving' is altijd een gevleugeld woord geweest binnen 

het IPO. Schouten stimuleerde al dat onderzoekers uit de 

diverse disciplines gebruik maakten van elkaars specifieke 

kennis . Het bestaan van die mentaliteit, ook in de jaren 

zeventig, leidt uiteindelijk tot het Leesbord en andere activiteiten 

op het gebied van interactieve instructie . "In het begin van die 

jaren had den we al vrij snel een heel behoorlijke infrastructuur 
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om spraak nog veel zuiniger te coderen dan met behulp van 

Linear Predictive Coding-technieken/' vertelt Don Bouwhuis . 

"Daarnaast was er incidenteel contact met het toenmalige 

Projects Centre in Geldrop. Die hadden net een groot project 

afgerond: de ANS, Astronomische Nederlandse Satelliet; de 

eerste. Zij moesten van Teer, de directeur van het Nat.Lab. in 

die tijd, maar eens naar het onderwijs gaan kijken : intelligente 

apparaten maken om dat te vergemakkelijken . Dat hoefden niet 

per se computers te zijn. Philips maakte voornamelijk 

mainframes; personal computers waren er nog niet. Zo ontstond 

de vraag of we niet iets met spraak zouden kunnen doen . Dat is 

een octrooi geworden: de spraakcode als zwart-wit patroon 

heel klein op papier drukken . Daar hebben we wat mee lopen 

leuren, maar het kwam niet zo goed van de grond. Toen 

bedachten we ons: waarom zou je het niet kunnen gebruiken in 

een of andere leesles, bij Engels bijvoorbeeld? Daar is de 

Praatles uit voortgekomen en veel onderzoek naar het meest 

geschikte inputmedium. Wij gebruikten aanwijstabletten. Die 

werkten met ultrageluid. Zo'n aanwijstablet hebben we aan een 

computer gehangen, die dan functioneerde als direct

toegankelijke bandrecorder. Je moest het papier met de tekst 

wei nauwkeurig op het tablet leggen. Je kon dan zinnen laten 

voorlezen, losse woorden of woorden zoals ze in de zin 

klinken. Wij bestudeerden de leerresultaten: de uitspraak, het 

onthouden van woorden, vocabulaire, begrip van de tekst. 

Yreemde talen leren was dus het eerste wat we echt hebben 

geprobeerd, samen met de huidige Katholieke Universiteit 

Brabant in Tilburg . Dat komt nu weer terug. Wat betreft het 

Leesbord: er waren al project-aanvragen vanuit het IPQ ge

weest, maar die waren nooit gehonoreerd . Met name toegepast 
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taalkundigen zagen er niet veel in . Toen minister Deetman van 

Onderwijs in 1983 echter naar Eindhoven kwam om de eerste 

paal van onder meer het huidige IPO-gebouw in de grond te 

slaan, vond hij dat er maar eens wat aan moest gebeuren en 

konden we een projectvoorstel indienen." Natuurlijk heeft ook 

de lange leeslijn bijgedragen aan de ontwikkeling van het 

thema 'interactieve instructie'. 

Bij wijze van afsluiting geeft Bouwhuis zijn visie op de lange 

lijnen van het IPO als geheel. "In het begin was het onderzoek 

heel erg ge'lnspireerd door perceptieprocessen. Het heette dan 

ook niet 'actie-onderzoek', ondanks het feit dat de handeling 

wei deel uitmaakt van de perceptieve cyclus van Schouten. Veel 

van dit onderzoek heeft nu een interactieve component en soms 

nog maar een kleine perceptieve component. Op het moment 

dat het IPO werd geboren, was het he Ie begrip 'interactie' 

eigenlijk nog nergens. Dat is de duidelijkste themaverschuiving 

die we hebben, denk ik." 
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Interview met 
Frank Leopold (foto z.U en Floris van Nes ({oto 1972) 

• De produkten zijn redelijk vergelijkbaar; de onderzoekvragen 
in veel g vallen veranderd. Informatietheorie wordt 
djaloogo derzoek; ergonomie in de zin van 'knobs and dials' 
informatie-ergonomie, steeds meer geinterpreteerd in de zin 
van: het ptimaliseren van user interfaces. Hoe kan de dialoog 
in brede zin tussen gebruiker en technologisch produkt het beste 
verlopen Frank leopold komt op 1 januari 1958 als ergonoom 
bij het IPO. In 1984 stapt hij over naar Philips Corporate 
Industria Design, waar hij de huidige afdeling Applied 
Ergonomics opzet. De leiding van de groep Informatie
ergonomle draagt hij over aan elektrotechnisch ingenieur 
Floris va Nes, die sinds 1968 bij het IPO werkt. 
Leopold: 'De informatietheorie was een zwaartepunt hoor, toen 
ik bij het IPO kwam. Populair gezegd zou de mens zich als een 
soort co municatiesysteem gedragen. We registreerden 
~eactietijden; daar was Jan Schouten zo in ge'interesseerd. 
Maar 'diCllogen' heeft mij altijd nog het meest gepakt. Oat was 

, Qngeloo ijk boeiend. Heerlijk, ja, 0 ja." 
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Hoe goed en hoe snel kunnen mensen handelingen verrichten 

en hoe is dat te verklaren? Dat is de gemeenschappelijke 

noemer van veel onderzoek in de eerste tijd van wat later de 

groep PERMOVA (Perceptieve en Motorische Vaardigheden) 

wordt. In het hoofdstuk over cognitief onderzoek is dit al even 

ter sprake gekomen . Frank Leopold zit er vanaf het begin 

middenin. "TEO, Technische Efficiency en Organisatie, waar ik 

vandaan kwam, gebruikte tabellen om vast te stellen hoeveel 

seconden verschillende handelingen in een produktieproces 

kostten. Die werden gebruikt om het tarief vast te stellen. 

Dat kon nu zelfs al op grond van een tekening van het produkt. 

TEO had echter twijfels bij die tabellen. In het contact tussen 

hen en Jan Schouten kwam aan de orde dat het wei eens goed 

zou zijn als wij onderzoek deden om te kijken of die tijden wei 

correct waren. Dat was de aanleiding tot de pen-in-gat-proeven. 

Vooral Jan Andriessen was daarmee bezig. Je bewoog een 

nauwkeurig bewerkte pen naar een gaatje waar hij in moest. 

Gemeten werd hoeveel tijd dat kostte." De vragen die naar 

aanleiding van dit werk in die tijd op het IPO afkomen, liegen 

er soms niet om . Zo is er de kwestie van de 'speenzoeker'. 

Leopold: "Iemand was via de Raad van Bestuur van Philips bij 

ons terecht gekomen . Hij wilde elektronica ontwerpen voor de 

veeteeltsector. Het moest toch mogelijk zijn koeien automatisch 

gemolken te laten worden, liefst vier tot zeven keer per dag. 

De produktie zou dan omhoog gaan, volgens de Veeortsenij

school in Utrecht. De vraag was: is het mogelijk een zoek

instrument te maken waardoor de melkmachine automatisch 

aan de uiers komt te hangen? Het vervelende is dot koeien in 

Nederland zoveel verschillende afmetingen hebben. 

Tegenwoordig bestaat dit systeem. Het is geen project 
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geworden in die tijd, maar we hebben er wei uitgebreid over 

gepraat, want de man was hier dan toch maar door de Raad 

van Bestuur naartoe gestuurd." 

fen stagiair doet de 
pen-in·gat·proef. 

Pen-in-gat vormt eigenlijk het begin van het spieronderzoek. 

De vraag ontstaat namelijk: hoe komt een menselijke spier op 

gang? Is er een weg-tijd-diagram denkbaar van de manier 

waarop iemand zijn spieren contraheert? "We had den toen een 

schrijver, een registratie-instrument," vertelt Frank Leopold. 

"Een papierstrookje aangedreven door een motor. We moesten 

een potlood bewegen van een nulpunt naar rechts. Doordat het 

papier intussen bewoog, kwam er een kromme op te staan. 

Dat was natuurlijk heel erg ruw. Naderhand is er een hele 

stellage gebouwd, daar moest iemand in en dan werd in een 

beweging van de arm heel nauwkeurig vastgesteld: de 

verdraaiing, de kracht die optrad, en de weg die werd 

z o e k 
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afgelegd. Daar heeft Vredenbregt aan gewerkt. De elektro

myografie hoort daar ook bij. Op een goed ogenblik dachten 

we: hoe zou het zitten bij een kikker? We hadden Koos 

Westhoff, die fysioloog was van huis uit. Maar Schouten had 

altijd gezegd: 'Op het IPO wordt onbloedig gewerkt' . Op een 

keer zijn we hier toch het moeras ingegaan en hebben we een 

kikker gevangen. Westhoff heeft een spier van het beestje 

Spier
metingen 

ontleed en we hebben er een schrijvertje aan gehangen, om 

te kijken hoe zij contraheerde. Dot alles mocht Schouten vooral 

niet weten." "Mijn werk aan handschriften hing wei samen met 

het spieronderzoek," vult Floris van Nes aan . "Het ging mij 

om schrijffouten, waarbij mensen dus wei weten hoe het moet. 

Zo maak je een Ius van een 'e' soms 01 groter op grand van de 

anticipatie op een 'I'. Toen ik in 1968 op het IPO kwam, was 

het schrijfonderzoek een heel populair item. In die tijd speelde 

ook het eerste onderzoek aan versprekingen, door Sieb 

Nooteboom en Toon Cohen, en verponsingen, van mij onder 

andere . Bij het laatste ging het om fouten bij het maken van 
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ponskaarten . Welke soort fouten zijn het en hangen ze samen 

met subroutines in de besturing van de vingers? Er is hier ook 

gewerkt aan de synthese van handschrift en de analyse door 

synthese, zoals dat nog steeds bij het spraakonderzoek gebeurt. 

Daarvoor hadden we een speciaal apparaat, 'het krabhandje' 

genoemd, dat betrekkelijk eenvoudig bijvoorbeeld iemands 

persoonlijke 'a' kon synthetiseren . Naar aanleiding daarvan 

yond Schouten dat de spraakjongens ook maar eens de 

persoonlijke eigenschappen van verschillende sprekers moesten 

simuleren. Daar wordt nu weer aan gewerkt." Zoals al gezegd 

is Jan Schouten in de jaren zestig zeer ge'I'nteresseerd in 

reactietijden. Uit proeven is gebleken dat er een lineair verband 

bestaat tussen de reactietijd van iemand en de hoeveelheid 

z o e k 
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(2 bits informatie) wordt de reactietijd langer enz. Bij het IPO 

onderzoekt men in die tijd varianten als de waarschijnlijkheid 

dat het linker lampje vaker aangaat dan het rechter of de 

invloed van voorinformatie. Dat is allemaal in bits uit te drukken. 

In een ander voorbeeld, het eerste werk van Jaap Vredenbregt 

in pand Winters, gaat het om het sorteren van speelkaarten : de 

onderverdeling in rood en blauw neemt minder tijd in beslag 

dan die in schoppen, harten, ruiten en klaveren . Leopold: "De 

eerste kleine reactietijdmeter, de Domburg, stond nog op de 

Gabriel Metsulaan, in het pand Winters . Het was een klein 

kastje, verbonden aan een telex. Daarmee kon je van een per

soon reactietijden meten . De Domburg was echter niet genoeg 

als je veel materiaal wilde verzamelen. Zo is de 20-voudige 

reactietijdmeter ontstaan, de DaNDERS. Die hebben Gerard 

Moonen en Chris Lammers voor een belangrijk deel op het 

Nat.Lab . in elkaar gezet. Ik heb me erg druk gemaakt over de 

ergonomische vormgeving ervan. Samen met Moonen en Ben 

Cardozo is er een heel presentabel meubel uitgekomen. De 

resultaten hebben we eens naar de computer van het Nat.Lab. 

gestuurd, PASCAL: de Philips Akelig Snelle Calculator. Want we 

kregen zo vreselijk veel materiaal en hier waren nog geen 

computers. Toch heeft, eerlijk gezegd, de DaNDERS zijn geld 

nooit opgebracht. Op een goed ogenblik bleek uit een publika

tie dat je mensen na verloop van tijd zo geconditioneerd krijgt, 

dat de reactietijd, ongeacht het aantal keuzemogelijkheden, 

gelijk blijft. Dat gaf een geweldige schok. Het apparaat was 

wei spectaculair." 

Dergelijk onderzoek staat vrij ver af van wat er anna 1992 bij 

het IPO gebeurt. Dat is minder het geval met het thema 'percep-
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tieve en mentale belasting'. Het bedenken van nieuwe in- en 

outputmedia, zoals de trackball met voelbare feedback en non

speech-audio, is immers ook bedoeld om met name het visuele 

kanaal van de gebruiker te ontlasten. Aan perceptieve en men

tale belasting wordt al heel vroeg gewerkt (1 I. Leopold : "Nog 

v66r september 1958 had Schouten al de capaciteitsmeter 

bedacht. Een lampje kon ofwel naar links ofwel naar rechts 

gaan . Daar moest je op reageren . De vraag was nu hoe snel 

dat kon. Een heel eenvoudig taakje, maar tegelijkertijd zeggen 

hoe oud je was werd al heel moeilijk . In 1960 werd Joop 

Kalsbeek hier gedetacheerd , een psycholoog . Hij had van TNO 

de opdracht gekregen iets te doen aan mentale belasting. TNO 

was zelf heel goed in fysieke belasting; kon de hartslag meten, 

de zweetproduktie enz. Maar er werd steeds meer geautomati

seerd en dan mag je gaan spreken over mentale belasting. Hoe 

groot was die nu en hoe kon je die meten? Kalsbeek wist niet 

zo goed wat hij ermee aan moest. Ik had een idee. De meeste 

taken zijn combinaties van visuele taken en iets met je handen 

doen . Dat was ook het geval met de meter van Schouten. Je 

kunt er dan niet tezelfdertijd nog een andere taak bij geven. Ik 

wilde hetzelfde auditief doen. Een hoge of lage toon in random 

volgorde laten horen, waarop je reageert met pedalen. Dan 

zijn ogen en handen vrij voor iets anders . Dat ding hebben we 

inderdaad gebouwd. Toen kon je mensen schroefjes of moertjes 

laten draaien en kijken of ze erg in de war raakten als ze tege

lijkertijd moesten luisteren en reageren. I'-Jaarmate de toontjes 

sneller werden, raakten ze de kluts kwijt. Het he Ie verhaal is 

gepubliceerd voor een congres van de International Ergonomics 

Association in Stockholm in 1962 . In de oorlog was mentale 

belasting ook al onderzocht: hoe zwaar is een piloot met aile-
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maal metertjes om zich heen mentaal belast? Met het vertrek 

van Kalsbeek is het onderzoek hier opgehouden. Hij liet 

proefpersonen, in die tijd bijna altijd collega's, bij wijze van 

tweede took ook spontaan schrijven. Bij zo'n experiment weet 

men uiteindelijk ook geen normale zin meer op papier te zetten. 

Zo was er eens een Engelsman. Die mocht spontaan schrijven. 

Toen hij het naderhand las, zei hij: 'Heb ik dot geschreven?' 

Want wat stond er [in het Engels)? 'Ik heb trek in een goede kop 

Engelse thee, iets wat ik zeker hier niet zal krijgen.' Hij yond 

dot vreselijk onbeleefd, maar hij was helemaal in de war. 

Schouten sprak in dit verband wei van een 'dissociatie van de 

persoonlijkheid'. Heel interessant." 

Wat later 'phone based interfaces' genoemd wordt, maakt sinds 

eind jaren zeventig deel uit van het IPO-programma. Dialogen 

worden gekoppeld aan spraak in- en output. Floris van Nes: 

"We hebben ons hier vroeger liever verre gehouden van spraak

herkenning; het was ook vreselijk toegepast. Maar je kon er ook 

niet helem661 omheen. Toen heeft Herman Muller, die eigenlijk 

de computerbeheerder was, een heel simpele spraakherkenner 

gebouwd. Die was zo simpel, dot je een dialoog hard nodig 

had om te zorgen dot de mensen die het systeem gebruikten, de 

goede woorden op het goede moment zeiden. De computer 

moest op een onopvallende manier het initiatief hebben." 

Leopold goat verder: "Toen heb ik het woord 'groen gordijn' 

ge·(ntroduceerd. Want ik wilde eerst een simulatie, voordat we 

aile elektronica gingen bouwen . Daarbij zit iemand die zich als 

een computer gedraagt, achter een groen gordijn. Dot heb ik 

met Ab van Katwijk gedaan . Zo had je de treinendialoog . Ais 

de computer vraagt: 'In welke richting wilt u reizen?', dan is 
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men geneigd uit een soort beleefdheid te zeggen : 'Ik wil in de 

richting Amsterdam.' Dat kan die herkenner niet aan, dus je 

moet een invulmethode gebruiken: eerst het menu geven en de 

computer dan laten zeggen: 'Van toepassing voor u is: ... '. Dan 

heb je dat gewenste ge·(soleerde woord (2)." Ook in het Auditel

project, uit 1986-l987, gaat het om de vraag wat je met 

spraak kunt doen in een gewoon telefoonnet. Het is een activi

teit van de BECOM, een overlegorgaan van de research en 

voorontwikkeling van de PH, Philips en AT&T. Het IPO heeft in 

dat project een meer adviserende ral. Met honderden proefper

sonen wordt gekeken in hoeverre mensen in staat zijn gegevens 

uit een auditief toegankelijk bestand te halen . Betrekkelijk 

overtuigend wordt aangetoond, dat je een hoop kunt doen met 

spraak, maar dat het aan de andere kant best nog veel werk 

is (3). Er is nog een voorbeeld van een spraakinterface sec, dus 

zonder telefoon : eind jaren zeventig ontwerpt Frank Leopold 

samen met Lei Willems, enthousiast kok, een manier om een 

recept ten gehore te brengen met behulp van spraak-in- en 

output. Dit is in 1978 opgeworpen als idee v~~r een 'keuken 

van de toekomst' en om die reden ook op papier gezet (4). Bij 

de aanstelling van Leopold als deeltijd-hoogleraar Industrieel 

Ontwerpen in Delft worden vragen gesteld over dit 'Appeltaart

project': of het IPO ook aan smaakperceptie doet ... 

Aan de bediening van apparaten wordt eind jaren vijftig al ge

werkt. Het gaat aanvankelijk vooral om ergonomie in klassieke 

zin, de 'knoppen' en hun plaats, toegespitst op professionele 

apparatuur. Zo komt er op een gegeven moment een verzoek 

van de toenmalige PIT (Professionele en Industriele Toepassin

gen) van Philips; die maken oscilloscopen. Zij nodigen Koos 

z o e 
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Westhoff en Frank Leopold uit om eens te komen praten over 

een bepaald type. De laatste: /lGewoon met ons gezond ver

stand hebben we daar een paar vergaderingen bijgewoond. 

Het type werd een groot succes. Sindsdien is de relatie tussen 

het IPO en de PIT zeer grondig geweest. Elke oscilloscoop die 

op de markt kwam is mede door mij vormgegeven, met het CID 

(Corporate Industrial Design) samen (5). Ik was de ergonoom. 

Ze gebruikten het woord ergonomie ook graag in hun catalogi. 

Daar werd soms expliciet het IPO bij genoemd . Aan andere 

apparatuur, zoals elektronenmicroscopen, heb ik ook wei 

gewerkt, maar de bulk lag bij de oscilloscopen . We kregen 

nooit een poot tussen de deur bij de toonbankartikelen, hoor. 

Want in die tijd had een radiootje een levensduur van een jaar. 

Niet dat het dan kapot was, maar dan was er 01 weer een 

nieuwe. De ontwikkeltijden waren kort en ze hadden geen tijd 

voor ergonomie. Het publiek kocht het toch wei. Bij oscillosco

pen lag het anders . De PIT, die in een keer vijftig van die 

dingen afnam, of de Deutsche Bundespost, keken meteen of het 

wei ergonomisch goed was. Dus wij waren wei gedwongen, 

met aile liefde, om een apparaat een goede ergonomische vorm 

te geven . De oscilloscopen kregen op een gegeven moment een 

codenummer van de NATO en dat was een bewijs dat het 

apparaat grondig was geevalueerd en dat het was goed

bevonden. Daar waren we erg trots op./I 

/lHet was de gemeente Amsterdam die mij benaderde in 

verband met de bouw van een controlekamer voor de U-tunnel, 

in 1967. Men wilde alles vanaf een centraal punt bewaken: de 

verkeersafloop, verlichting, ventilatie. Daarvoor heb ik een 

meubel ontworpen. Het CID had hier niks mee van doen. Het 
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was dan ook een lelijk meubel, puur ergonomie. Ik weet 

waarachtig niet hoe ze aan onze naam zijn gekomen. Philips 

was wei betrokken bij de verlichting . Ik wilde ook nog een 

kunstmatige horizon, want als je in de tunnel reed, had je geen 

enkel idee of je in de dalende sector zat, in de horizontale, die 

maar heel kort is, of in de stijgende . Dat betekende dat je te 

laat in de gaten had wanneer je moest terugschakelen . Daarom 

vond ik dat je bij wijze van horizon een streep langs de wand 

zou moeten trekken . Daar zijn ze nooit echt op ingegaan ." 

De Praatpaal noemt Frank Leopold een hoofdstuk apart: "De 

koningin had in de troonrede van 1968 gezegd, dat 'het stelsel 

van waarschuwingspunten langs de rijkswegen zal worden 

uitgebreid'. Over 'praatpalen ' hadden de ambtenaren nog niet 

durven spreken. Dat vonden ze niet netjes. We zijn onmiddellijk 

aan het werk gegaan, want er was haast bij . Ik vertrok in 1969 

naar Amerika voor een jaar, en toen ik terugkwam, in 1970, 

werd het eerste traject geopend, bij 't Harde in Gelderland. Het 

IPO werkte aan de ergonomie; Henk Schellens van het ClD 

deed de vormgeving en het geheel was een produkt van Philips 

Telecommunicatie Industrie in Hilversum . Er is zoveel over te 

doen geweest. Die twee flappen bijvoorbeeld . Ze dienen om je 

een beetje af te schermen tegen het lawaai, want dat zit op 90 

dB bij een beetje zwaar verkeer. De breedte is bepaald door de 

eis dat er een motorhelm in moest kunnen. De knop kon je beter 

niet rood maken, want dan durft niemand erop te drukken; het 

lijkt gevaarlijk . Dat is geel geworden, een beetje uitnodigend . 

Tenslotte is er gepraat over verlichting op de paal om te waar

schuwen als er een file stond. De bekabeling liet dat echter niet 

toe . Een student van Jan Jacobs, hoogleraar Industrieel 
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Ontwerpen in Delft, is onlangs afgestu

deerd op een opvolger van de huidige 

Praatpaal. Zijn verslag begint, geloof ik, 

met de opmerking dot de laatste volledig 

voldoet, moor hij is te duur. Het is gego

ten aluminium. De Praatpaal van nu is 

eigenlijk voor 10 jaor gemaakt. Hij staat 

ook in onder meer Saoedie-Arabie, 

Spanje en Hongorije. Om de hoogte te 

bepalen is hier door Hans Bleileven een 

soort schimmenspel gedaan . lemand 

moest zich buigen over een microfoon in 

de gang. Zo werden precies de boon van 

het hoofd, de houding, enz. geregi

streerd. Dit heette de silhouetmethode: 

de contouren van de silhouetten van de 

proefpersonen werden namelijk overge

nomen op het doek. Daaruit hebben we 

E 

Presentatie van onderzoek 
aan de Praatpaai tiidens 

een Open Huis 
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Resultaten van 
de silhouetmethode 

de hoogte van de Praatpaal afgeleid. We had den een zeer 

lange vent van 2 .05 m en het koffiemeisje, een Indische, van 

1.40 m. We vonden het eleganter dot een lange vent voorover 

moest buigen dan dot een klein meisje erin moest klimmen . 

Daarom is de Praatpaal dus wat laag . Dit is een succesverhaal 
geworden (6) ." 

De Philishave is een consumentenprodukt waaraan het IPO nog 

wei eens wat gedaan heeft. Niet zozeer aan de bediening, 

maar aan het geluid en de vorm . "Er werden vijf scheerappa

raten opgesteld en dan moest iemand zeggen of het geluid 

aangenamer of minder aangenaam klonk dan het vorige, of 

gelijk . Het geluid speelt wei degelijk een rol. Die proef is her

haald met een grote bus . Daarmee is Philips door Nederland 

getrokken. Jaap Vredenbregt heeft daarnaast gekeken of je 

mensen verschillende apparaten kunt laten rangschikken . De 

mensen mochten ze niet aanraken . Een onder experiment betrof 

juist de hanteerbaarheid . Daar is een correla tie tussen, heel 

frappant. Mooie apparaten werden in het algemeen beter 

hanteerbaar gevonden . Er zat ook nog iets tragisch aan . Een 

van de oudere apparaten was ivoorkleurig , heel mollig en het 

lag lekker in de hand, net een ei . Er kwam toen een kentering: 

het apparaat moest meer mannelijk zijn: zwart of grijs, chromen 

randjes en hoekig. Toen bleek dot zowel wat betreft de hanteer-
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baarheid als wat betreft de fraaie vorm die hoekige dingen het 

laagst scoorden . Het scheerapparaat was een troetelkind; een 

goudmijn voor Huishoudelijke Apparaten ." 

Een aspect van bediening is leesbaarheid van letters en cijfers 

op displays, waaronder televisies . Het IPO-Normaal-alfabet 

voor Teletekst in 1983 is wat dat betreft een hoogtepunt (7). 

Afgezien van de nixiebuisjes, met tien cijfers, waar Jan 

Andriessen en Hans Horeman in 1963 al aan gewerkt hebben 

en die in tellers en weegschalen zaten (8), begint het met Elektro

spezial in Bremen in 1968 . Zij willen televisies gaan maken met 

lettertjes erop. Hoe moesten die eruit zien? Ais ze zoveel moge

lijk op elkaar leken, was het elektronisch het prettigst op te 

lossen . Leopold: "Dat is natuurlijk in contrast met het feit dat je 

geen verwarring wilt hebben. Ik heb het onderzoek samen met 

Herman Bouma gedaan (9), want het was echt een visueel stukje 

werk . We hebben toen een bepaalde naam gemaakt. Wij wer

den erbij gehaald doordat ze daar in Duitsland zeiden : 'Luister 

eens, dat kunnen wij met onze ingenieurskoppen niet oplossen; 

het heeft iets te maken met de waarneming en wat is er leuker 

voor de waarneming dan het IPO?' Wat hier ook wei mee te 

maken heeft: Hans Horeman heeft nog eens onderzoek gedaan 
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naar pijlen in verkeerslichten. In Nederland gebruiken we een 

lichte pijl op een donkere achtergrond . Hoe moest zo'n pijl eruit 

zien? De quintessens was dat een pijl moet bestaan uit een 

chevron en schacht die gescheiden zijn . Want als je ze door 

laat lopen, is de hoeveelheid licht op dat punt zo groot, dat het 

op een afstand niet goed meer te zien is dat het om een pijl 

gaat. Horeman deed de proeven met een soort Snellen-kaart 

(kaart met diverse letters die oogarts en opticien wei gebruiken) 

met pijlen ." Van Nes neemt het roer over. "Grappig is dat de 

kleine 'm' van ons Teletekst-alfabet ook een gat heeft tussen het 

eerste streepje en de boog naar het tweede streepje . Dat is om 

precies dezelfde reden gedaan . Het Teletekst-werk is begin 

1981 begonnen. Er was een groep bij de toenmalige hoofd

industriegroep Video van Philips, de Advanced Projects Group, 
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die werd gerund door Pieter van den Avoort, die een van de 

directeuren van het toenmalige Projecten Centrum Geldrop was 

geweest. Hij vond dat er meer samengewerkt moest worden met 

het IPO. Hij wist dat er net een nieuwe standaard gekomen was 

voor Teletekst-Ietters . Dat was een aardige gelegenheid. 

Components, toen nog Elcoma, vond echter dat het geen zin 

meer had; ze waren al te ver met de Teletekst-chip. We zijn er 

toch aan begonnen. Er kwamen echter geweldige problemen 

met die chip, zodat ik uiteindelijk de letters nog eerder klaar 

had. Maar het was niet zo makkelijk om mijn werk aan ze te 

verkopen. Met name de 'Q', die ontworpen was op basis van 

een minimale verwisseling met de '0', zag er ongewoon uit. 

Daar kwamen zelfs kleine chantagepogingen van. Er waren 

mensen die zeiden: 'We zijn bereid het de 'Van Nes-Ietters' te 

noemen, als iij die wilt en niet die'. Tenslotte zijn we het eens 

geworden ." 

Telecommunicatie is altijd een grote passie geweest van Frank 

Leopold (10). Het IPO heeft er tot aan de dag van vandaag 

geregeld wat aan gedaan, zij het met een wat andere nadruk. 

De 'phone based interfaces' zijn al genoemd. In 1967 vindt er 

een vergelijking plaats tussen toestellen met druktoetsen en die 

met een kiesschijf . De vraag komt van Philips Hilversum . In 

1968 onderzoekt het IPO wat nu zo bepalend is voor het 

verschil tussen een wek- en bezettoon. Het meest 'moderne' 

onderzoek op dit gebied is dat naar de videofoon, van 1970 
tot 1974(11). "Ik heb tegen Philips Hilversum gezegd: 'Als we 

een proefnet in Nederland krijgen met zo'n negentig toestellen, 

dan willen we wei een presentabele videofoon hebben'," aldus 

Frank Leopold . "Die heb ik samen samen met Henk Schell ens 
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van het CID ontworpen, toch nog een vrij log ding, vanwege de 

vele elektronica die erin moest. Op een gegeven moment heb ik 

de stoute schoenen aangetrokken en gezegd : 'Wat voor proef

personen krijgen we eigenlijk?' Tja, dot waren dan : de minister 

van Verkeer en Waterstaat, de heer Frits Philips; een hele lijst. Ik 

yond dat dat niet deugde. Dat zijn mensen die normaal 01 niet 

met elkaar telefoneren; laat staan dot ze een beeldtelefoon 

zullen pakken. Ik yond dat je een onderzoek moest doen naar 

hoe de communicatielijnen lopen, zowel bij de PTT als bij 

Philips. Daar zijn methoden voor. Maar dat kostte geld. Anders 

moest ik het gewoon vragen: 'hoe vaak bel je met die en die', 

maar dat is niet erg betrouwbaar. Dat is het uiteindelijk wei 

geworden. Ik kreeg inmiddels een heel team voor de evaluatie. 

We hebben toen onder meer twee medische diensten van 

Philips verbonden . Er werd automatisch geregistreerd welke 

functies mensen gebruikten. Het cruciale van de beeldtelefoon is 

het sociaal-psychologisch aspect geweest. Je z6g mensen nu 

plotseling. In dat sociaal-psychologische ben ik natuurlijk niet 

kundig. Mijn team was erg ergonomisch, knobs-and-dials-achtig 

georienteerd. Er kwamen dus onder meer psychologen van 

elders. De beeldtelefoon is niet op de markt gekomen. Hij was 

voorlopig te duur." 

Is passie ook een lange lijn? Zien we vandaag de dag geregeld 

IPO-medewerkers tot laat in de avond doorgaan, Frank Leopold 

kwam wei eens om 6 uur 's morgens op het instituut. Hij belde 

dan een nummer in Hawaii, voor 'de kick'; het idee dat daar de 

bel overgaat. Voordat er werd opgenomen hing hij op, om zijn 

werkgever niet op kosten te jagen . Leopold: "Okinawa. 
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Heerlijk! Heel verre eilandjes automatisch bellen, zonder 

juffrouw. En dan hoorde ik die wektoon en dan dacht ik: 

'Verrek, het werkt toch maar, het systeem'." 
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Interview met 

Henny Me/otte (foto 1967) 

e _e wei meest gekopieerde lijstje van het IPO." Zo 
ny Melotte 'De ontwikkelingsstadia van hulpmiddelen 

I'\A'~"AI"'.">. gehandicapten' (1). Aan het begin lezen we: 
'Ctlmh:lt:tfln met perceptief gehandicapten, publikaties en docu
m,.lnmlti,.'I· het laatste hokje heeft als thema 'Het eindprodukt ( ... J 

door het PO gecontroleerd'. Daartussenin vormen testen en 
evcllulereln belangrijke activiteiten. Melotte werkt sinds 1959 bij 

Ijdens zijn werk in de Instrumentatie heeft hij, samen 
aan de wieg gestaan van de we~kgroep 

1ullpmidc:lelEm voor perceptief gehandicapten', die in 1976 
opgericht. Ais coordinator van de huidige groep 

~ ~'~o~u icatiehulpmiddelen' merkt hij op: "Bij het lijstje 
-: =-"~~~rkten we destijds hokje voor hokje af. We lieten het ook 

, ovetcil zien: zo zou het moeten. Ais je ergens een fase over-

d 

- sloeg,liep het mis. Helaas ging het toch vaak nog fout, want op 
ee.tg _ even moment kwamen we bij de flessenhals die nu ook 
n~ steeds bestaat: de overdracht van kennis en prototypen aan 
de fabrikant, de serviceverlening en instructie en het 
marktpotentieel." 
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Dat geldt niet voor de Televisieloep, waar het begin jaren 

zeventig eigenlijk allemaal mee begint (2). In feite is de Televisie

loep geen loep, maar een camera met een televisiescherm. De 

gebruiker neemt de tekst zelf op, of het nu gaat om een tele

foonnummer, een brief of een giro-overschrijving . Die kan in die 

tijd tot 24 keer vergroot op het scherm verschijnen -nu wei tot 

50 keer-, waarbij het gezichtsveld relatief groot blijft. "We 

hadden nog geen idee van de omvang van de markt, maar er 

was wei iemand die zei : 'Ik wil het grc:iag maken'," aldus 

Henny Melotte. Dat is Sterk door Werk, een groep gepensio

neerden van Philips met een eigen werkplaats. Zij vervaardigen 

de eerste Televisieloepen, in 1972 en 1973. Na 200 stuks, die 

de afdeling Kleine Medische Apparaten van Philips Nederland 

verkoopt, blijkt de markt nog niet verzadigd, tegen de 

verwachtingen in. Omdat Sterk door Werk de mogelijkheden 

voor echte serieproduktie mist, besteedt Kleine Medische 

Apparaten die uit. Het apparaat wordt gedistribueerd via de 

Vereniging het Nederlandse Blindenwezen en in 1982 zijn er 

zo'n 1500 van in om loop, veel meer dan in omringende 

landen. Herman Bouma die, als medewerker van de visuele 

groep, in 1971 van een reis naar Amerika terugkeert, heeft 

daar het idee opgepikt: een gesloten tv-circuit gebruiken als 

variabele vergroter van tekst voor slechtzienden (3). "We zijn 

vrijwel onmiddellijk prototypes gaan bouwen," vertelt Henny 

Melotte, "en die gaan evalueren met slechtzienden. De meesten 

van hen waren laaiend enthousiast. Je moet ook niet vergeten 

dat televisie toen nog lang niet zo gewoon was als nu . Binnen 

een jaar werd de Televisieloep ook echt verkocht. Rond 1980 is 

hij nog een keer aangepast aan de eisen des tijds (4). De 

doorbraak ervan is overigens ook te danken aan het feit dat hij 
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De Te!evisie!oep 

zo snel in het 

ziekenfondspakket 

is opgenomen. De 

komst ervan heeft 

ook anderen aan

gespoord om zoiets 

te gaan maken . In 

West-Europa was 

die van ons als een 

van de eersten op 

de markt. Binnen de 

kortst mogelijke tijd 

was er in Europa 

ook een tiental an

dere merken. Nu 

maakt Philips 

overigens geen Televisieloepen meer. Dat is onlangs offici eel 

bevestigd . De markt is gewoon te klein voor zo'n groot bedrijf. /1 

Ook niet-slechtziende gebruikers biedt de Televisieloep een han

dige faciliteit : foto-negatieven bekijken door met het apparaat 

het contrast om te keren . 

In de jaren zestig gebeurt er overigens ook al wei eens wat 

voor gehandicapten. Het IPO beschikt immers naast kennis van 

horen, zien en ergonomie, ook over de nodige technische 

d dee 
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expertise. Het zijn niet altijd perceptief gehandicapten die bij 

het instituut aankloppen. Zo ontwerpen Henny Melotte en Frank 

Leopold de automatische papieraanvoer voor een schrijfma

chine voor een meisje dat zwaar spastisch is. Normaal schrijven 

is voor haar onmogelijk, maar ook met een schrijfmachine 

maakt ze nog allerlei fouten. Een metalen plaat over het toetsen

bord, waar ze per letter haar yinger doorheen kan steken, 

maakt het selectief kiezen van toetsen eenvoudiger. Misschien 

wei het meest spectaculair is een slangetje, gekoppeld aan een 

blaasbalg. Bij een klap op de blaasbalg wordt een velletje 

papier opgezogen en in de machine gelegd . Zo'n tien tweede

hands elektrische schrijfmachines zijn opgekocht van Philips en 

op die manier omgebouwd. Melotte karakteriseert dit werk nu 

als teen soort liefdadigheid'. 

In feite is het werk aan de Televisieloep de basis geweest voor 

latere activiteiten ten behoeve van gehandicapten . Vooral de 

brede aanpak die bij de ontwikkeling vereist wordt, is 

exemplarisch: zo moeten er niet aileen contacten gelegd en 

onderhouden worden met de gehandicaptenwereld, maar 

evengoed met fabrikanten en distributeurs. 'Of schoon de 

daadwerkelijke inspanning die hiervoor nodig is geheel buiten 

de laboratoriumsfeer ligt, is het uiteindelijke succes van een 

hulpmiddel als de televisieloep aan die inspanning te danken', 

zo valt te lezen in het hoofdstuk 'Perceptieve hulpmiddelen' in 

'25 jaar IPO, 1957-1982' (5). 

Een ander onderwerp uit begin jaren zeventig is de Reliefteken

map (6). Die heeft het tot een echt produkt gebracht, maar is 

vermoedelijk geen groot succes geworden door een te geringe 
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bekendheid . Uit dit verhaal blijkt wei , dat je maar nooit weet 

hoe het balletje rolt. Melotte: "Een van de IPO-medewerkers, 

Michiel van den Ban, was boeken aan het kaften met plastic 

folie. Toen hij met een pen op de beschermlaag kraste, ontstond 

d d e e n 

er relief. Dat kwam doordat hij 

er een rubberen mat onder 

had liggen. Het bleek dat 

blinden het relief goed konden 

voelen . Op basis van het idee 

dat zo ontstond, hebben Frits 

Engel en ik een teken- en 

schrijfmap voor blinden 

ontwikkeld . De Vereniging Het 

Nederlandse Blindenwezen 

(VNBW) verleende ruime 

financiele steun en Tiger 

Products in Geldrop heeft toen 

1000 van die dingen 

gemaakt. Blinden konden ze 

kopen in de VNBW-winkel aan 

de Vondelstraat in Amsterdam . 

Ze werden echter nauwelijks 

verkocht, omdat de klanten 

onvoldoende op de hoogte 

Automatische papieraanvoer 

--
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werden gebracht van het bestaan ervan . Om er meer 

bekendheid aan te geven hebben Frits en ik een artikel geschre

ven, dat in enkele bladen gepubliceerd is, en we hebben een 

folder rondgestuurd. Later, toen een medewerker van Tiger 

Products naar het Midden-Oosten op vakantie ging, zag hij 

op de grond een man zitten met de IPO-Relieftekenmap. In 

Nederland zijn ze niet veel verkocht. Hier gebruikt men liever 

een rubberen plankje en een stukje relieffolie." 

In 1976 verleent Herman Bouma, dan nog maar kort directeur, 

het werk een officiele status: de werkgroep 'Hulpmiddelen voor 

perceptief gehandicapten' wordt opgericht en moet de aard 

van handicaps en de behoeften van gehandicapten bestuderen 

en op basis daarvan technische oplossingen zoeken. Het 

evalueren van prototypen is daarbij van het allergrootste 

belang. In het algemeen moet dit leiden tot verbetering van 

bestaande hulpmiddelen of tot nieuwe hulpmiddelen, die 

algemeen verkrijgbaar zijn. Melotte: "Eigenlijk is die werkgroep 

geleidelijk ontstaan; steeds meer mensen gingen zich voor dit 

werk interesseren, zoals Frank Leopold, Jaap Vredenbregt, 

Frits Engel, Theo de Jong en natuurlijk Herman Bouma. Het 

waren toch altijd zo'n beetje dezelfde mensen die zich geroe

pen voelden om dit soort dingen te doen. We gingen bij elkaar 

zitten, iedereen spuide zijn ideeen en er ontstond gewoon iets." 

Door het werk aan onder meer de Televisieloep komt het IPO 

ook in contact met andere groepen slechtzienden dan waarvoor 

dot apparaat bestemd is: mensen die meer nodig hebben dan 

een bril, maar voor wie een televisieloep te ver gaat. In die 

wereld bestaan zeker dan nog veel vragen en onduidelijk-
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IPO-Relieftekenmap 

heden . Die leiden onder meer tot het zogenaamde 'Lezenaar'

project (1973-1983) (7), in samenwerking met prof. H.E. 

Henkes van het Oogziekenhuis in Rotterdam, die zich inspant 

voor de nodige financiele middelen. De Lezenaar is een 

combinatie van loep, verlichting en leesstandaard, waarmee 

men voor slechtzienden een optimale leessituatie wil scheppen. 

De Lezenaar als zodanig bestaat in 1973 ai, maar men wil het 

apparaat evalueren en verbeteren, bijvoorbeeld door de loep 

stil te laten staan en de tekst te bewegen in plaats van 

andersom. Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam wordt een 

gebruiksonderzoek opgezet met diabetes-patienten. Later wordt 

een van de prototypen in het Eindhovense gemeentearchief 

neergezet, ten behoeve van ouderen. Het blijkt echter ook al 

snel zeer geschikt voor jongere lezers die slecht leesbaar schrift 

willen ontcijferen. Philips gaat bij het IPO ontwikkelde 

prototypen van een loep met een lamp, in tafel- en statiefmodel, 
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Lelenaar 

ontwikkelen, respectievelijk de PN 9020 en PN 9010. Dit 

gebeurt op verzoek van het IPO en is een compromis. De 

produktie ervan is inmiddels door anderen overgenomen: 

Eschenbach, een Duits bedrijf, heeft een nieuw, eigen type op 

de markt gebracht. liOns gaat het er uiteindelijk om dat iemand 

het maakt/' aldus Henny Melotte, lien dat het op die manier ter 

beschikking komt van aile slechtzienden die het willen 

gebruiken . Hoe dat precies gebeurt en door wie is van minder 
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belang, hoewel we als IPO Philips gewoonlijk natuuriijk als 

eerste benaderen." 

De aanleiding voor ontwikkelingen vormen in die tijd vaak 

vragen die via-via binnenkomen. Melotte: "We begonnen er 

gewoon aan ." Er is zelfs jarenlang een 'spreekuur', dat €len dag 

in de maand door hem gedraaid wordt. Dat stelt het IPO in 

staat voortdurend op de hoogte te blijven van de dagelijkse 

problemen van slechtzienden . De kennis van het IPO heeft 

bijgedragen aan de oprichting van het eerste Visueel Advies 

Centrum in Nederland, in Eindhoven, in 1990. Daar krijgen 

slechtzienden, na verwijzing door de oogarts en op basis van 

een uitgebreid functie-onderzoek, adviezen over technische 

hulpmiddelen . Er is bewust gekozen voor een stevige band met 

het IPO. Zo is Han Neve, een van de visuologen, tevens 

onderzoeker bij 'Communicatiehulpmiddelen'. Nog steeds blijkt 

immers de bestaande kennis onvoldoende om op aile praktische 

vragen een antwoord te geven . Ook subjectieve ervaringen van 

gebruikers zijn bijzonder nuttig, zoals in het evaluatie-onder

zoek van de Televisieloep uit 1977 al bleek. Bij te weinig 

capaciteit in de disciplinegroepen van het IPO voert de werk

groep het onderzoek zelf uit. Voorbeelden zijn de projecten 

'Lezen bij ouderen' [de visuele groep gebruikt vooral jongere 

proefpersonen), 'Leesloeps' en 'Taakverlichting', allemaal uit de 

jaren tachtig en vrijwel steeds gefinancierd uit externe fondsen 

en subsidies. Ook in nogal wat van het huidige werk is 

aandacht voor visuele onderwerpen. Tevens is sinds begin 

1992 de huidige groep Communicatiehulpmiddelen versterkt 

met een oogarts en bijzonder hoogleraar, Charles Legein. 

Mocht die indruk inmiddels ontstaan zijn, de interesse van de 
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IPO-onderzoekers ging niet aileen uit naar visueel gehandicap

ten. Zo wordt er in de tweede helft van de jaren zeventig nogal 

wat aandacht besteed aan de verbetering van het selectief 

horen van slechthorenden met behulp van infra-rood-geluids

overdracht. Ze kunnen een apparaatje, dat verbonden is met 

hun gehoorapparaat, op tafelleggen in de richting van degene 

met wie ze willen spreken. Door middel van infra-rood licht 

wordt de spraak van die ene persoon dan overgebracht, zodat 

de gebruiker minder last heeft van omgevingslawaai. Melotte: 

"Wij hebben diverse prototypen van zenders en ontvangers 

gemaakt. Het grootste technische probleem was de reikwijdte 

van het infra-rood licht. Theo de Jong heeft buiten experimenten 

gedaan. Dat was een heel gedoe, want het mocht niet te zonnig 

zijn, maar het mocht natuurlijk ook niet regenen. Op een gege

geven moment bereikten we met vergulde reflectoren achter de 

zenderdiode een afstand van 15 m. Maar dat was een heel 

smalle bundel licht, een speer. Ais je die een paar graden 

verdraaide, miste hij zijn doel . Het idee van geluidsoverdracht 

via infra-rood licht werd overigens ook al door Sennheiser 

toegepast. Voor de gebruikers was vooral de acceptatie een 

probleem: het apparaat viel nogal op. Misschien wei daarom 

zagen fabrikanten er niet veel in." 

De Alternatief (door hoofdbewegingen) Bestuurde Schrijfma

chine komt heel direct voort uit een praktijkvraag: of het IPO 

iemand die aileen nog maar zijn hoofd kan bewegen, in staat 

kan stellen te communiceren. "Die speciale tekstverwerker 

hebben wij, samen met het Nat.-Lab., heel snel in elkaar gezet, 

met behulp van in de handel zijnde onderdelen, om de man de 

korte tijd dat hij nog te leven had, zoveel mogelijk te kunnen 
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helpen," herinnert Melotte zich . "Theo de Jong heeft er ook nog 

een filmpje van gemaakt. Het unieke was, dat de gebruiker -

onder het pseudoniem 'de heer Hooftschrijver'- zijn ervaringen 

met het apparaat zelf op schrift gesteld heeft in het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde (8) . AI met al heeft deze toevallige 

vraag een lange nasleep gehad . De echtgenote van de 

gebruiker yond dat zoiets maar eens in de handel moest komen. 

De Technische Universiteit Delft had iets dergelijks ontwikkeld, 

maar dat was veel duurder. Pas in de jaren tachtig, toen de PC 

tal van mogelijkheden ging bieden, zijn we ermee verder 

gegaan . Toen konden we met een relatief goedkope Atari , 

uitgerust met speciale, door ons geschreven software en een 

hoofdbewegingsregistratie met ultrasoon geluid, voor een paar 

duizend gulden hetzelfde doen . Dat heeft geresulteerd in een 

reproduceerbaar prototype (9). We hebben erover gepubliceerd 

om aan te geven dat als je tegenwoordig wat onderdelen 

koopt, je toch al snel een aantal mensen vooruit kunt helpen. 

Voor mensen die het wilden bouwen, stelden wij het program

ma tegen het symbolische bed rag van fl . l ,- beschikbaar. Daar 

werd overigens niet veel gebruik van gemaakt. Een aantal 

studenten in Delft heeft inmiddels een clubje opgericht dat die 

hulpmiddelen op aanvraag maakt. Daarvoor gebruiken ze 

overigens niet ons programma ." 

De komst van verstaanbare en reproduceerbare (kunstmatige) 

spraak geeft de werkgroep, die sinds 1985 'Communicatie

hulpmiddelen ' heet, nieuwe impulsen. Melotte: "Toen de 

spraaksynthese opkwam, werd een van de gespreksonderwer

pen tijdens de koffie waar je die nu voor zou kunnen gebruiken . 

Lei Willems heeft daar nog eens een Memorandum van 
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gemaakt. De meest fantastische ideeen werden opgeschreven. 

Daar is uiteindelijk niet zoveel van terecht gekomen. Ais het 

aileen goat om toepassingen voor spraakgehandicapten, is de 

markt overi-gens vaak te klein. Het is de kunst om ook andere 

toepassings-gebieden voor hetzelfde apparaat te verkennen . 

Zoals de tram-conducteur, die ons belde naar aanleiding van de 

Pocketstem, een apparaat in zakformaat met voorgeprogram

meerde zinnen. Hij zei: 'Nu is er eindelijk iets dot ik in mijn tram 

kan hangen, zodat ik niet steeds meer 01 die straten hoef op te 

noemen, 01 30 jaar lang, elke dog.' Zover is het overigens nog 

niet gekomen ." 

Het eerste prototype hulpmiddel met spraak is bedoeld voor 

blinden die typen willen leren: de Typofoon uit 1983 (10J. Het 

apparaat spreekt de ingetypte letters uit. De spraak wordt dus 

aileen gebruikt 015 feedback . "Han Kroon, de ontwerper, had 

daarbij een zeer elegante oplossing voor het verschil tussen 

hoofd- en kleine letter," herinnert Henny Melotte zich. "Er zat 

een klein toonhoogteverschil in . Daar is zelfs octrooi op 

verleend . Verder loop je ook tegen problemen aan 015: hoe 

geef je een spatie weer? In het eerste prototype zei het ding no 

elk woord 'spatie'; de kinderen die proefpersoon waren, werden 

daar knettergek van. Later is dot vervangen door een pieptoon." 

Tot een echt produkt brengt de Inton(atieJ-Servox het, in 1984 (11 J. 
De Servox is een kunstlarynx, voor mensen die geen strottehoofd 

meer hebben, meestal 015 gevolg van kanker. Het apparaat, dot 

aan de buitenkant tegen de keel wordt gedrukt, neemt in feite de 

functie van de stembanden over. "Ook daar zitten weer die twee 

aspecten aan," zegt Henny Melotte, "Enerzijds het toepassen van 
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Paul Schuurmans met een 
experimenteel prototype 
van de Inton.Servox 

de op het IPO ontwikkelde theorie over 

intonatie; anderzijds het oppikken van 

praktijk-ervaringen van mensen. Rob van 

Geel, werkzaam bij het Fonetisch Instituut 

in Utrecht ontwikkelde een trainingspro

gramma met de gewone Servox en had 

ideeen voor een apparaat met intonatie. 

Dat is toen samen met het IPO uitont

wikkeld. Toon Cohen en Marcel van den 

Broecke uit Utrecht waren daar ook bij 

betrokken. Je kunt de Servox nu met 

intonatie bedienen. Ze worden ook wei 

monotoon gebruikt, bijvoorbeeld tijdens 

het aanleren. Waar het onder meer om ging was de vraag: hoe 

hoog en laag zou de 'zoemtoon' van het apparaat moeten 

beginnen en eindigen? De declinatie (Iangzame daling van de 

toonhoogte naarmate de zin vordert) moest vanzelf gaan; de 

momenten van stijging en daling van de toonhoogte zou de 

gebruiker zelf moeten regelen . Wij wilden ook weten hoe 

iemand nu met een monotone Servox omging. Toen hebben wij 

de Nederlandse Vereniging voor Gelaryngectomeerden uitge

nodigd. Die kwamen bij elkaar in een kerk hier in Eindhoven . 

Daar had de pastoor voor gezorgd, die zelf al jarenlang 
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spraakgehandicapt was. Wij gingen erheen om te vertellen wat 

we aan het doen waren . Toen wij het kerkgebouw binnen 

kwamen, hoorden we een geluid, dat heel onwerkelijk en 

science-fiction-achtig klonk. Net alsof je in een bijennest kwam . 

Ze waren allemaal met elkaar aan het praten door een Servox, 

op dezelfde, monotone toonhoogte. Het eerste prototype, dat 

wij bij ons hadden, kon niemand daar bedienen en niemand 

was erv66r. Toen heeft de voorzitter gezegd: 'Nu klinken we 

allemaal hetzelfde, maar straks kunnen we aan de stem horen 

wie het is' . Die Intonatie-Servox is overgedragen aan de Duitse 

firma Kuhn . Die was zeer welwillend, maar yond aanvankelijk 

de logopedisten op haar weg, die niet zo gelukkig waren met 

het gebruik van technische hulpmiddelen." 

Moderne spraakhulpmiddelen als de Pocketstem (een apparaat 

in zakformaat dat voorgeprogrammeerde zinnen uitspreekt) (12) 

en de Tiepstem (een spraakkaart in een draagbare typemachine 

die elke ingetypte Nederlandse zin uit kan spreken) (13) ont- . 

staan in de tweede helft van de jaren tachtig uit nieuwe techno

logische ontwikkelingen op het gebied van spraaktechnologie . 

Een voorbeeld daarvan is de spraakchip. De voorloper van de 

Pocketstem is de Compacte Spraakhulp, die uitvoerig in de 

praktijk getest wordt. Een prijsvraag bij het IPO, gewonnen 

door Lei Willems, leidt tot de naam 'Pocketstem'. Voor de 

Pocketstem is in 1991 al een haalbaarheidsstudie gestart, als 

het betreffende bedrijf zich alsnog terugtrekt. Daarmee is het 

apparaat helaas nog steeds niet officieel in de handel. De 

spraakkaart (een tekst-naar-spraak-systeem) van de Tiepstem is 

door visueel gehandicapten met instemming begroet, toen hij 

bij wijze van experiment gekoppeld is aan een PC voor het 
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voorlezen van de krant in het project Elektronische Lektuur van 

Kranten, gecoordineerd door het Centrum voor Gesproken 

Lektuur in Grave. Het project lijkt succesvol. 

Rene Deliege met 
de Compacte Spraakhulp 

Dit werk vraagt om een groot doorzettingsvermogen en een 

positieve levensinstelling . " Het is niet aileen verontrustend," 

geeft Henny Melotte toe, "maar ook wei een beetje frustrerend 

om te zien hoe weinig het uiteindelijk tot een echt produkt heeft 

gebracht, dot voor ieder die dot wil, toegankelijk is. Dot staat 

trouwens schril tegenover het enthousiasme van gebruikers." 
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