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THEMA 

S. G. NOOTEBOOM 

MENS EN MACHINE PRATEN 
NOG LANGS ELKAAR HEEN 
De laatste jaren beginnen apparaten 'mondig' te worden. 
Er zijn al diverse apparaten in de handel veelal in de speel
goedsfeer, maar ook auto's, die tegen hun gebrulkers 
spreken, bijvoorbeeld om opdrachten te geven of om te 
melden dat er iets mis is. Ook zijn er voor sommige talen al 
veel ingewikkelder systemen die volledig automatisch ge
wone spelling 'vertalen' in verstaanbare spraak, onder 
andere om gedrukte tekst hoorbaar te maken voor blin
den. Dit zijn pas de eerste schuchtere toepassingen van 
mogelijkheden die het gevolg zijn van het bij elkaar komen 
van geavanceerd spraakonderzoek en moderne micro
elektronica. In onderstaand artikel wordt, vanuit het 
standpunt van de spraakonderzoeker, geschetst hoe 
tekst in spraak vertaald kan worden, welke toepassingen 
we daarvan mogen verwachten, en welke beperkingen er 
voorlopig nog wel zullen blijven. 

ledere telefoon, televisie, gram· 
mofoon en bandrecorder is in ze· 
kere zin een sprekend apparaat 
of kan als zodanig worden ge
bruikt. Er kan immers spraak uit 
komen. Over zulke sprekende 
apparaten zullen we het hier niet 
hebben. Een sprekend apparaat 
is voor ons doel een apparaat 
waarmee geheel automatisch 
spraakuitingen of gesproken tek· 
sten kunnen worden gemaakt die 
nooit door een mens zijn gespro
ken. Spraakuitingen dus die door 
het apparaat zelf worden uitge· 
sproken, en niet kopieën zijn van 
eerder opgenomen menselijke 
spraakuitingen. Een goed voor· 
beeld is een apparaat dat inge
typte tekst uitspreekt. Zulke ap
paraten zijn, bijvoorbeeld voor 
het Amerikaans-Engels en het 
Zweeds, commercieel verkrijg
baar. Voor het Nederlands hoeft 
het niet lang meer te duren voor 
ze beschikbaar komen. 
Als we zo'n apparaat willen bou
wen, zijn er een aantal beslissin· 
gen die we moeten nemen, en die 
onmiddellijk gevolgen hebben 
voor de mogelijke toepassingen. 
Die beslissingen hebben betrek· 
king op (a) de invoer voor het 
apparaat, bijvoorbeeld conventi
onele spelling of fonetische spel· 
ling, (b) de 'bouwstenen' voor 
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spraaksynthese (klaarliggende 
stukjes spraakgeluid die achter 
elkaargezet worden voor het ma
ken van nieuwe spraakuitingen, 
zoals tekst gemaakt wordt door 
letters achter elkaar te zetten), 
(c) de codering die we voor die 
bouwstenen kiezen, en (d) de re
gels die we toepassen om goed 
klinkende spraak te maken. We 
zullen hieronder de aard van de
ze beslissingen en de gevolgen 
ervan voor mogelijke toepas
singen, kort bespreken aan de 
hand van ervaringen opgedaan 
in het spraaksynthese-onder· 
zoek op het Instituut voor Per
ceptie Onderzoek in Eindhoven. 

Welke spelling 
Stel dat we als invoer conventio
neel gespelde tekst kiezen, die 
bijvoorbeeld via een toetsenbord 
wordt ingetypt of via een optische 
letterherkenner wordt 'gelezen'. 
Dan moeten er ten eerste regels 
zijn die dienen voor het automa
tisch vertalen van gewone in fo
netische spelling. Regels dus die 
er voor zorgen dat de eerste e in 
het woord lettergrepen wordt uit
gesproken als in bed, de tweede 
als in de, de derde als ee in beet, 
en de vierde weer als in de. Ook 
moet sch in kritisch klinken als s 
en sch in schip als sg. Verder 

moeten er regels zijn die zorgen 
dat de woordklemtoon in kanon 
op de tweede, en in canon op de 
eerste lettergreep komt. 
Die twee soorten regels staan 
niet los van elkaar: voor een juis· 
te uitspraak van de e in bommel
ding moet bekend zijn dat de 
woordklemtoon op de tweede let· 
tergreep ligt. Voor het Neder
lands wordt op verschillende 
plaatsen aan zulke spelling· 
naar-uitspraak-regels gewerkt. 
Uit dit onderzoek is duidelijk ge
worden dat, wanneer men een 
gering foutenpercentage wil heb· 
ben, er betrekkelijk lange lijsten 
van uitzonderingen nodig zijn: 
woorden die in het geheugen van 
het apparaat klaar liggen, en als 
gehelen uit de spelling herkend 
worden. leder van die woorden 
heeft dan belangrijke eigen
schappen van zijn uitspraak, bij
voorbeeld de plaats van de 
woordklemtoon, bij zich. Zo'n op
lossing kost veel geheugenruim· 
te. 
Bovendien is het duidelijk gewor
den dat spelling-naar-uitspraak
regels nooit voor alle teksten ge· 
heel foutloos zullen werken. Het 
is bijvoorbeeld niet mogelijk om 
uit de spelling af te leiden of be· 
ving van het werkwoord beven 
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S. G. Nooteboom studeerde alge
mene taalwetenschappen in Leiden. 
In 1966 ging hij zich bezig houden 
met spraakonderzoek op het Insti
tuut voor Perceptie Onderzoek (/PO) 
in Eindhoven. Twee jaar later kreeg 
hij op de Rijksuniversiteit in Leiden 
een onderwijsopdracht in het vak Fo
netiek. Sinds 1981 is hij buitenge
woon hoogleraar in de Fonetiek. 
Nooteboom is mede-auteur van het 
boek 'Spreken en verstaan', een in
leiding in de experimentele fonetiek. 

komt, of van het werkwoord be· 
vangen, tenzij we beschikken 
over een goed werkende auto· 
matische grammaticale analyse 
van tekst. 
Problemen zijn ook te voorzien 
als we van een tekst-naar
spraak-systeem zouden eisen 
dat de 'nadruk' of 'accentuatie' 
steeds op de juiste woorden 
wordt gelegd. In de zin hij raapt 
een speld op moet het woordje 
op niet worden geaccentueerd, 
maar in de zin hij raapt iets op 
juist wel. Bevredigende regels 
hiervoor, die in gesproken tekst 
steeds de juiste woorden zouden 
accentueren, zijn nog niet opge
steld. Omdat in veel gevallen de 
juiste accentplaatsing afhangt 
van de betekenis van een tekst, is 
het waarschijnlijk dat dit pro
bleem nooit helemaal bevredi· 
gend zal worden opgelost. Ge· 
lukkig zijn luisteraars niet altijd 
even kritisch in dit opzicht. Maar 
als we van synthetische spraak 
voor bepaalde toepassingen ei
sen dat er nooit fouten tegen de 
uitspraak, tegen de plaatsing van 
woordklemtonen en tegen ac
centplaatsing worden gemaakt, 
zullen we voorlopig voor zulke 
toepassingen beter kunnen wer
ken met een (pseudo-)foneti· 
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sche invoer dan met conventio
nele spelling. Zo'n invoer kan er 
bijvoorbeeld als volgt uitzien: 
"GISTYRY IS YR YN "FRONT 
'OVYR ONS LANT GY'TROKY 
Hierin staat" voor een accent en' 
voor een woordklemtoon. De let
ter Y staat voor een klinker, zoals 
die wordt uitgesproken in de. Een 
tekst in zo'n spelling kan geheel 
automatisch en zonder uit
spraakfouten in verstaanbare 
synthetische spraak worden ver
taald. 

Fonemen of dlfonen? 
De letters van een tekst corres
ponderen niet één op één met de 
spraakklanken of 'fonemen' van 
de taal: het woord boot heeft vier 
letters, maar slechts drie fone
men, b, oo, t. Het Nederlands telt 
ongeveer 40 fonemen. Het ligt 
voor de hand dat we die fonemen 
als bouwstenen voor spraaksyn
these gebruiken. We maken dan 
een inventaris van 40 stukjes 
spraakgeluid, en iedere keer als 
een bepaald foneem in de invoer 
verschijnt, zoeken we het daarbij 
horende stukje spraakgeluid op 
en dat plakken we achter het 
voorafgaande. Op die manier 
zouden we alle gewenste 
spraakuitingen kunnen maken 
met slechts 40 verschillende 
stukjes spraakgeluid. 
Zo eenvoudig is het helaas niet. 
De fonemen van een taal zitten 
op een ingewikkelde manier ver
stopt in het spraakgeluid. De d 
van die heeft fysisch maar weinig 
gemeen met de d van doe. 
Opeenvolgende spraakklanken 
beïnvloeden elkaar sterk en 
overlappen elkaar in het spreken 
op een weinig doorzichtige wijze. 
Bovendien zijn het juist de over
gangen tussen opeenvolgende 
fonemen die voor de waarne
ming erg belangrijk zijn. Om toch 
uit een reeks fonemen, die her
kend kunnen worden uit de in
gevoerde tekst, verstaanbare 
spraak te kunnen maken, zijn er 
tenminste twee oplossingen. De 
keuze is kortweg tussen weinig 
bouwstenen, bijvoorbeeld de 40 
fonemen van het Nederlands, 
met veel regels, of veel bouwste
nen met weinig regels. 
Wat betreft de geheugenruimte 
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in de sprekende machine, nodig 
voor het opslaan van de bouw
stenen, is de eerste oplossing de 
zuinigste. Wat betreft de hoe
veelheid onderzoeksinspanning 
om een behoortijk resultaat te be
reiken, is de tweede oplossing de 
zuinigste. Wij hebben in ons on
derzoek goede resultaten bereikt 
met de tweede oplossing, dus 
met veel bouwstenen en weinig 
regels. De bouwstenen die we 
gebruiken zijn zogenaamde 
'difonen'. Daartoe splitsen we 
een foneemreeks, bijvoorbeeld 
KAST op in een reeks nieuwe 
eenheden, als volgt: #K, KA, AS, 
ST, T # (#staat voor stilte). Deze 
nieuwe eenheden noemen we di
fonen. Met ieder difoon corres
pondeert een stukje spraakge
luid dat loopt van het midden van 
één foneemrealisatie tot het mid
den van de volgende foneem rea
lisatie. Het aantal nodige bouw
stenen is nu weinig minder dan 
het kwadraat van het aantal fone
men. De lastige foneemovergan-

Een medewerker van het Instituut 
voor Perceptie Onderzoek, bezig 
met spraakana/yse. Hij maakt hier
voor gebruik van een programma 
voor analyse en resynthese van 
spraak. 

gen zitten in onze bouwstenen en 
hoeven niet beregeld te worden. 
Dit gaat ten koste van de nodige 
geheugenruimte, maar dit is door 
de snelle ontwikkeling op het ge
bied van digitale geheugens nau~ . 

welijks meer een bezwaar. Voo.r 
toepassingen waarbij miniaturi
sering en lage prijs van groot be
lang zijn, blijft overigens synthe
se met fonemen als bouwstenen 
aan te bevelen. Voor het Neder
lands moet er dan nog wel veel 
onderzoek gebeuren om langs 
die weg goed verstaanbare en 
goed klinkende spraak te maken. 

Een sprekend apparaat 
is een apparaat waarmee 
geheel automatisch 
spraakuitingen of ge
sproken teksten ge
maakt kunnen worden 
die nooit door een mens 
zijn gesproken. 

Codering 
De stukjes spraakgeluid, in ons 
geval de difonen, moeten in het 
geheugen van een sprekend ap
paraat zijn opgeslagen en op af-

roep beschikbaar zijn. Hoe. ko
men we aan die stukjes spraak
geluid en hoe worden ze geco
deerd? De eerste vraag is mak
kelijk te beantwoorden. De stuk
jes spraakgeluid worden uit ver
zorgde spraak van een menselij
ke spreker gelicht. De KA van 
KASTkan dus uit een gesproken 
woord KAP gehaald zijn. De 
tweede vraag is lastiger te beant
woorden. Het blijkt geen goed 
idee te zijn om voor de codering 
van spraakgeluid zonder meer 
een afbeelding van de golfvorm 
van spraak, dus van het micro
foonsignaal, te nemen. Daar zijn 
twee redenen voor. Ten eerste is 
zo'n afbeelding te kostbaar in ge
heugenruimte. Daar is al gauw 
100.000 bits per seconde spraak 
voor nodig. De tweede reden is 
belangrijker. De golfvorm van 
spraak leent zich niet voor het 
selectief veranderen van waar
neembare eigenschappen van 
spraak. Toch moeten we in staat 
zijn om bijvoorbeeld toonhoogte 
duur, luidheid en klankkleur se
lectief te veranderen, als we door 
het aaneenrijgen van uitgepre
pareerde stukjes spraakgeluid 
verstaanbare en goed klinkende 
spraak willen maken. 
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Om dat te bereiken coderen we 
de stukjes spraakgeluid in actue
le waarden van de besturingspa
rameters van een spraakgeluids
generator. Deze moet zo in el
kaar zitten, dat de waarneemba
re eigenschappen van spraak 
onafhankelijk van elkaar kunnen 
worden gewijzigd. Wij bereiken 
goede resultaten met een 
spraakgeluidsgenerator die 13 
besturingsparameters heeft. De
ze worden 100 maal per seconde 
spraak ververst. De generator 
wordt dus 1 00 maal per seconde 
gevoed met 13 getallen, één ge
tal voor de luidheid, één voor het 
'stemhebbend' of 'stemloos' zijn 
van het spraakgeluid (een mede
klinker als sis stemloos, alle klin
kers, en sommige medeklinkers 
zoalsmen n zijn stemhebbend), 
één getal voor de toonhoogte (al
leen voor stemhebbende gelui
den) en tien getallen die samen 
de klankkleur, dus bijvoorbeeld 
het verschil tussen de klinkers 
aa, ee, oo, enz. bepalen. 

Getalwaarden 
Het is mogelijk om, met behulp 
van daarvoor geschikte compu
terprogrammatuur, ieder stukje 
spraakgeluid 1 00 maal per se
conde spraak te analyseren in 
getalwaarden voor deze dertien 
besturingsparameters voor een 
spraakgeluidsgenerator. Daar
mee wordt een aanzienlijke be
zuiniging verkregen. In plaats 
van zo'n 1 00.000 bits per secon
de spraak hebben we nu nog 
maar bijvoorbeeld 10.000 bits 
per seconde spraak nodig. Hoe
veel bits per seconde spraak we 
gebruiken, hangt af van de preci
sie waarmee we de getallen af
beelden. Door zuinige codering 
kunnen we teruggaan tot onge
veer 1 000 bits per seconde 
spraak en nog steeds verstaan
bare spraak maken. De spraak
kwaliteit is dan wel duidelijk aan
getast. 
Hoever men wil bezuinigen op de 
codering, en daarmee verlies 
aan spraakkwaliteit op de koop 
toe wil nemen, zal in de praktijk 
afhangen van de toepassing die 
wordt nagestreefd. Voor veel 
toepassingen kan op het ogen
blik gebruik worden gemaakt van 
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een spraakgeluidsgenerator op 
één 'chip'. Daarvan zijn er ver
schillende commercieel verkrijg
baar. In Nederland is er de 
MEA8000 van Philips, die ont
wikkeld is door het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek, het Na
tuurkundig Laboratorium van 
Philips en de Hoofdindustrie
groep Elcoma van Philips sa
men. Deze laat codering toe tus
sen 500 bits en 4000 bits per se
conde spraak. Gezien de snelle 
ontwikkeling op het gebied van 
digitale geheugens is het te ver-

wachten dat in de toekomst der
gelijke 'spraak-chips' ook minder 
zuinige codering, en daardoor 
een betere kwaliteit spraak, zul
len toelaten. 

De codering van spraakgeluid in 
getalwaarden voor de besturing 
van een spraakgeluidsgenerator 
van het beschreven type, geeft 
niet alleen een aanzienlijke be
sparing in geheugenruimte. Het 
wordt ook mogelijk selectief in te 
grijpen in waarneembare eigen
schappen van de spraak. Luid-

heid, toonhoogte, duur en klank
kleur kunnen nu naar believen 
worden veranderd vóór het 
spraakgeluid weer hoorbaar 
wordt gemaakt. Dat hebben we 
nodig als we door het aaneenrij
gen van kleine stukjes spraakge
luid verstaanbare spraak willen 
maken. 

Regels 
Als we onze difonen zonder meer 

· achter elkaar zetten en hoorbaar 
maken, is het resultaat niet erg 
bevredigend. Dat heeft tenmin
ste drie oorzaken. Ten eerste 
kunnen er, waar difonen aan el
kaar zijn gelast, storende discon
tinuïteiten optreden. Wanneer 
bijvoorbeeld in een woordje tas 
de difoon ta wat minder luid is dan 
de difoon as horen we een sto
rende klik. Ten tweede heeft een 
zo samengestelde spraakuiting 
geen normale zinsmelodie: het 
toonhoogteverloop is niet in or
de. Ten derde blijkt dat sommige 
spraakklanken veel te kort en an
dere veel te lang zijn. Dit alles 
moet in automatisch toepasbare 
regels in orde gemaakt worden. 
Het wegwerken van discontinuï
teiten kan op eenvoudige wijze 
gebeuren door het verloop van 
verschillende besturingspara
meters over ditoon-lassen heen 
glad te strijken. 

Sprekende machines 
zullen zich waarschijn
lijk in de komende jaren 
een plaats gaan verove
ren in onze samenleving. 

Voor het in orde brengen van de 
zinsmelodieën beginnen we met 
de gemeten toonhoogte van on
ze stukjes spraakgeluid geheel 
weg te gooien en, iedere te syn
thetiseren spraakuiting, te ver
vangen door een kunstmatige 
toonhoogtecontour. Het blijkt 
mogelijk goede zinsmelodieën te 
maken met sterk gestileerde 
toonhoogtecontouren, opge
bouwd uit rechte lijnen, wanneer 
toonhoogte wordt uitgedrukt in 
halve tonen en tijd in millisecon
den. De toonhoogtecontouren 
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worden opgebouwd uit een in
ventaris van een twaalftal per
ceptief belangrijke toonhoogte
bewegingen. Om een spraakui
ting volledig automatisch van 
een bevredigende toonhoogte
contour te voorzien, moet be
kend zijn waar de spraakuiting 
begint en eindigt, waar belang
rijke syntactische grenzen lig
gen, en welke lettergrepen moe
ten worden geaccentueerd. Bo
vendien moet, om de toonhoog
tebewegingen op de juiste mo
menten te laten plaatsvinden, 
binnen ieder difoon van het type 
medeklinker plus klinker, of klin
ker plus medeklinker, een 'vlag' 
staan op de overgang tussen de 
twee foneemrealisaties . Met de
ze voorzieningen wordt het mo
gelijk om een ingevoerde tekst 
geheel automatisch goed te into
neren. 

Synthetische spraak zal 
ook toepassing kunnen 
vinden in de hulpmidde
len bij het zelfonderwijs. 

Regels voor het in orde brengen 
van duren van spraakklanken 
zijn nodig op twee niveaus. Ten 
eerste regels die ervoor zorgen 
dat individuele spraakklanken, 
vooral klinkers, zich aanpassen 
aan het wel of niet beklemtoond 
zijn van de lettergreep, aan de 
positie van de lettergreep in het 
woord, en aan de positie van het 
woord in de spraakuiting. Dit gaat 
vaak om vrij grote verschillen: de 
aa in maat moet al gauw twee 
keer zo lang duren als de aa in 
matige. Het tweede, meer gede
tailleerde, niveau voor duurbere
geling betreft de aanpassing van 
duren van spraakklanken aan de 
onmiddellijk voorafgaande en 
volgende spraakklanken. De 
grootste effecten vinden we hier 
in medeklinkergroepen: de s in 
sop duurt bijvoorbeeld ruim drie
maal zo lang als de .s in strop. 
Zulke regels lijken niet van groot 
belang voor de spraakverstaan
baarheid. Zij dienen vooral om de 
natuurlijkheid van de syntheti
sche spraak te verhogen. 
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Uit het bovenstaande kan duide
lijk zijn dat het in orde brengen 
van toonhoogteverloop en duren 
van spraakklanken afhankelijk is 
van de beschikbaarheid van de 
juiste informatie over woord
klemtonen, accenten, en syntac
tische grenzen in de ingevoerde 
tekst. Als de invoer te weinig of 
onjuiste gegevens bevat, bij
voorbeeld door gebrekkige tekst
naar-uitspraak-regels, zal de 
synthetische spraak ook minder 
bevredigend klinken. Het kan 
ook duidelijk zijn dat als we toon
hoogteverloop en duren goed 
willen beregelen, de sprekende 
machine liefst niet woord voor 
woord moet afwerl<en, maar 
dient te wachten tot een hele zin, 
of tenminste een syntactisch sa
menhangend deel van een zin, is 
ingevoerd, voordat de spraak 
hoorbaar wordt gemaakt. 

Toepassingen 
Sprekende machines zullen, on
danks al hun tekortkomingen, 
zich waarschijnlijk in de komen
de jaren een plaats gaan verove
ren in onze samenleving. 
'Spraak uit toetsenbord' kan toe
passing vinden als hulpmiddel 
voor mensen die permanent of 
tijdelijk het spraakvermogen ver
loren hebben, maar kan ook ge
bruikt worden om op snelle en 
eenvoudige manier het geheu
gen van inlichtingenautomaten 
te vullen met boodschappen, die 
dan op afroep beschikbaar zijn in 
gesproken vorm. 'Spraak uit op
tisch gelezen tekst' kan gebruikt 
worden als leesmachine voor 
blinden, maar ook om gedrukte 
tekst via de telefoon in gesproken 
vorm weer te geven. Telefonisch 
benaderbare inlichtingenauto
maten met grote gegevensbe
standen kunnen profiteren van 
het feit dat tekst veel zuiniger kan 
worden opgeslagen dan spraak. 
Synthetische spraak zal ook toe
passing kunnen vinden in hulp
middelen bij het zelfonderwijs. 
Speak & Spell, dat Texas lnstru
ments enige jaren geleden uit
bracht, was daareen eerste, nog 
betrekkelijk primitief, voorbeeld 
van. Of sprekende machines 
makkelijk ingang zullen vinden, 
hangt af van een aantal factoren. 

Ten eerste van de kwaliteit van 
de spraak. Goede verstaanbaar
heid is een eerste vereiste, en lijkt 
in de nabije toekomst haalbaar. 
Of ook 'natuurlijkheid' of 'mense
lijkheid' van machinale spraak 
nodig of gewenst is, is minder 
duidelijk. Het zal in ieder geval 
nog lang duren voor spraak die 
volgens regels is gesyntheti
seerd, niet meer herkenbaar ma
chinaal klinkt. Bij concrete toe
passingen van synthetische 
spraak, bijvoorbeeld in inlichtin
genautomaten, zullen zich pro
blemen voordoen die om verder 
onderzoek vragen. Welke formu
leringen worden het makkelijkst 
begrepen en onthouden? Hoe 
snel of hoe langzaam moet er 
gesproken worden? Hoe vaak en 
hoe lang gepauzeerd? Hoeveel 

informatie kan er worden gege
ven voordat de boodschap wordt 
herhaald? Wanneer aan zulke 
vragen onvoldoende aandacht 
wordt gegeven, zullen spreken
de machines wellicht weinig 
waardering krijgen . 

Toepassingsmogelijkheden 
worden natuurlijk uitgebreid 
wanneer sprekende machines 
ook kunnen verstaan wat er 
wordt gezegd, en er zich een dia
loog kan ontwikkelen tussen 
mens en machine. Pogingen in 
deze richting zullen echter, be
halve misschien wanneer het 
gaat om heel simpele systemen, 
nog niet gauw buiten het labora
torium komen. Mensen en ma
chines blijven voorlopig nog 
langs elkaar heen praten. • 
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