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 VEEL WERK

H eb jij ’m al, een slimme speaker 
die begrijpt wat je zegt? Toegege-
ven, hoezeer ik ook van technolo-
gie houd, ik ben — heel ambigu 
— een laggard als het aankomt op 

de aanschaf ervan; het cassettedeck is 
pas net het huis uit. Slimme speakers 
worden gedreven door spraaktechnolo-
gie, zo vertelt Rob Feenstra in deze IP. En 
hoewel daar enorme vorderingen worden 
gemaakt, is er nog veel werk te verzetten 
vooraleer computers ons begrijpen.
Over veel werk gesproken: is 25 mei met 
rood omcirkeld in je agenda? Vanaf dan 
is de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. Orga-
nisaties die persoonsgegevens verwer-
ken — waaronder natuurlijk archieven, 
bibliotheken en musea — hadden twee 

jaar om zich voor te bereiden. Zijn ze 
er klaar voor? De bevindingen van 
Raymond Snijders zijn zorgelijk.
Veel werk, dat verzet Erfgoed Bra-

bant ook. Erfgoedinstellingen van 
naam hebben een professionele, be-

taalde staf en dito mogelijkheden. Dat 
ligt anders bij instellingen met een regio-
naal of zelfs lokaal bereik. Toch hebben 
ook — of juist — deze instellingen waar-
devol erfgoed, vindt Erfgoed Brabant. 
IP spreekt met Cris Kremers over de 
ondersteuning die zijn organisatie biedt 
aan de kleinste instellingen, zoals heem-
kundekringen.
We lezen steeds minder, constateert de 
Raad voor Cultuur. En dat baart zorgen, 
zeggen Matthijs van Otegem en Frank 
Huysmans in hun bijdragen. Kan dit tij 
gekeerd worden? En hoe dan? Ik zou 
zeggen: maak werk van lezen. Veel werk. 
Te beginnen met deze IP. <

02_03_InhRedactColof.indd   3 26-04-2018   12:12

Open!

Play!Call!

Check!

Post!

              SPRAAKTECHNOLOGIE

  PRATEN 
IS HET 

 NIEUWE 

TIKKEN
+
AVG-proof?
Een rondgang  
langs het informatieveld

Beeld in zicht
Vier vragen over IIIF

Erfgoed Brabant
Klein is  
het nieuwe groot

VOGIN-IP-lezing
Een terugblik 

2018 | 04

vakblad voor  
informatieprofessionals

2 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 04 / 2018

04
Foto 
van de maand
Doha’s 
boekenpanorama

08
IP lingo
Nulnieuws

10
Startup
Newschain

11
Wisselcolumn 
Het papieren 
geheugen 
van Drs. P

 RUBRIEKEN  

12
Praten is het 
nieuwe tikken
In 2020 maken we meer 
gebruik van spraak dan van 
ons toetsenbord. Hoog tijd 
dus om de ontwikkelingen in 
spraaktechnologie op een rij te 
zetten. 
Rob Feenstra

16
AVG-proof?
Hoe hebben biblio-
theken, archieven en 
erfgoedinstellingen 
zich op de AVG voor-
bereid? IP maakte 
een rondgang langs 
betrokkenen.
Raymond Snijders 

06
De toekomst volgens 
bibliotheken zelf
Hoe schetsen bibliotheken hun 
eigen toekomst? Een pecha 
kuchamiddag van het UKB ging 
vooral over toegankelijkheid, 
zichtbaarheid en openheid.
Pieter Reeve

ook via 
Informatie-

Professional.nl

Lees 
dit nummer 

2018 | 04
 INHOUD  IP is samen met Informatie-

Professional.nl het 
onafhankelijke platform 
voor de informatiespecialist 
van vandaag en morgen. 
De lezers werken in de 
informatie-, bibliotheek-, 
archief- en erfgoedwereld. 

 ISSN: 1385-5328 
IP is een uitgave (22ste jaar-
gang) van Uitgeverij IP 
Charlotte van Pallandtlaan 18 
2772 TR Voorburg
tel. 06-44 09 19 85
www.informatieprofessional.nl 

redactieadres 
IP, Charlotte van Pallandtlaan 
18, 2772 TR Voorburg, 
tel. 06-44 09 19 85, 
e-mail redactie@informatie-
professional.nl. 

redactie 
Maarten Brinkerink, Wilbert 
Helmus, Frank Huysmans, 
Dafne Jansen, Vincent M.A. 
Janssen, Alice de Jong, 
Evelien de Jonge, Andrea 
Langendoen, Leen Liefsoens, 
Edwin Mijnsbergen, Ronald de 
Nijs (eindredacteur), Matthijs 
van Otegem, Vincent Robijn, 
Eric Sieverts, Sjors de Valk en 
Daniël de Vette.

vormgeving 
Eric van den Berg, 
egfvdberg@upcmail.nl, 
Tom van Staveren, 
graphicisland@upcmail.nl. 

medewerkers 
aan dit nummer 
Jos Damen, Rob Feenstra, 
Stefan Jongen, Marja Kingma, 
Ruben Koman, Roman Koot, 
Pieter Reeve en 
Raymond Snijders.

abonnementen 
Voor abonnementsprijzen en 
andere informatie zie 
InformatieProfessional.nl.

advertentieverkoop 
Voor informatie over adverteren 
in blad of op de site: 
Rajin Roopram, e-mail 
rajin.roopram@kbenp.nl, 
tel. 06-15201724.

Het verlenen van toestemming 
tot publicatie in dit tijdschrift 
strekt zich tevens uit tot het 
in enigerlei vorm elektronisch 
beschikbaar stellen. 

 COLOFON 

Post!

02_03_InhRedactColof.indd   2 26-04-2018   12:12



IP | vakblad voor informatieprofessionals | 04 / 2018 3

34
Werk 
Hans Jansen

35
De groene 
strijd
ICT kleurt groen

36
Lifehacking 
Geef je tijdlijn 
fl air

37
Standplaats 
Londen
De stad 
wordt smart

38
Herlezen
Briljante 
bibliotheek-
sonnetten

39
Column 
Het picknick-
kleed onder 
de letteren

 RUBRIEKEN  

24
Erfgoed Brabant 
De meeste faciliterende erf goed-
instellingen verlenen 
hun diensten aan de 
grotere, landelijke 
instellingen. 
‘Erfgoed Brabant 
maakt juist 
een beweging 
omlaag,’ aldus 
Cris Kremers.
Ronald de Nijs

28
Beeld in zicht
Steeds meer techies tooien zich 
met IIIF-shirts. Maar waar staat 
IIIF voor? En waartoe dient het? 
IP geeft antwoord.
Sjors de Valk

30
Verstopte 
kennis
Eindelijk is er weer 
eens een boek 
uitgekomen over 
kennis management. 
In deze ruim 200 
pagina’s tellende 
uitgave zit enorm 
veel kennis verstopt.
Ruben Koman

19
Terugblik op 
VOGIN-IP-lezing
Bezoekers werden tijdens de 
zesde VOGIN-IP-lezing zowel 
gealarmeerd als gerustgesteld 

over de nieuwste 
zoektrends. 

Een ver-
slag.

Vincent M.A. 
Janssen

 
R

ED
A

C
TI

O
N

EE
L 

| 
S

jo
rs

 d
e 

Va
lk

 

 VEEL WERK

H eb jij ’m al, een slimme speaker 
die begrijpt wat je zegt? Toegege-
ven, hoezeer ik ook van technolo-
gie houd, ik ben — heel ambigu 
— een laggard als het aankomt op 

de aanschaf ervan; het cassettedeck is 
pas net het huis uit. Slimme speakers 
worden gedreven door spraaktechnolo-
gie, zo vertelt Rob Feenstra in deze IP. En 
hoewel daar enorme vorderingen worden 
gemaakt, is er nog veel werk te verzetten 
vooraleer computers ons begrijpen.
Over veel werk gesproken: is 25 mei met 
rood omcirkeld in je agenda? Vanaf dan 
is de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. Orga-
nisaties die persoonsgegevens verwer-
ken — waaronder natuurlijk archieven, 
bibliotheken en musea — hadden twee 

jaar om zich voor te bereiden. Zijn ze 
er klaar voor? De bevindingen van 
Raymond Snijders zijn zorgelijk.
Veel werk, dat verzet Erfgoed Bra-

bant ook. Erfgoedinstellingen van 
naam hebben een professionele, be-

taalde staf en dito mogelijkheden. Dat 
ligt anders bij instellingen met een regio-
naal of zelfs lokaal bereik. Toch hebben 
ook — of juist — deze instellingen waar-
devol erfgoed, vindt Erfgoed Brabant. 
IP spreekt met Cris Kremers over de 
ondersteuning die zijn organisatie biedt 
aan de kleinste instellingen, zoals heem-
kundekringen.
We lezen steeds minder, constateert de 
Raad voor Cultuur. En dat baart zorgen, 
zeggen Matthijs van Otegem en Frank 
Huysmans in hun bijdragen. Kan dit tij 
gekeerd worden? En hoe dan? Ik zou 
zeggen: maak werk van lezen. Veel werk. 
Te beginnen met deze IP. <

02_03_InhRedactColof.indd   3 26-04-2018   12:12

Open!

Play!Call!

Check!

Post!

              SPRAAKTECHNOLOGIE

  PRATEN 
IS HET 

 NIEUWE 

TIKKEN
+
AVG-proof?
Een rondgang  
langs het informatieveld

Beeld in zicht
Vier vragen over IIIF

Erfgoed Brabant
Klein is  
het nieuwe groot

VOGIN-IP-lezing
Een terugblik 

2018 | 04

vakblad voor  
informatieprofessionals

2 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 04 / 2018

04
Foto 
van de maand
Doha’s 
boekenpanorama

08
IP lingo
Nulnieuws

10
Startup
Newschain

11
Wisselcolumn 
Het papieren 
geheugen 
van Drs. P

 RUBRIEKEN  

12
Praten is het 
nieuwe tikken
In 2020 maken we meer 
gebruik van spraak dan van 
ons toetsenbord. Hoog tijd 
dus om de ontwikkelingen in 
spraaktechnologie op een rij te 
zetten. 
Rob Feenstra

16
AVG-proof?
Hoe hebben biblio-
theken, archieven en 
erfgoedinstellingen 
zich op de AVG voor-
bereid? IP maakte 
een rondgang langs 
betrokkenen.
Raymond Snijders 

06
De toekomst volgens 
bibliotheken zelf
Hoe schetsen bibliotheken hun 
eigen toekomst? Een pecha 
kuchamiddag van het UKB ging 
vooral over toegankelijkheid, 
zichtbaarheid en openheid.
Pieter Reeve

ook via 
Informatie-

Professional.nl

Lees 
dit nummer 

2018 | 04
 INHOUD  IP is samen met Informatie-

Professional.nl het 
onafhankelijke platform 
voor de informatiespecialist 
van vandaag en morgen. 
De lezers werken in de 
informatie-, bibliotheek-, 
archief- en erfgoedwereld. 

 ISSN: 1385-5328 
IP is een uitgave (22ste jaar-
gang) van Uitgeverij IP 
Charlotte van Pallandtlaan 18 
2772 TR Voorburg
tel. 06-44 09 19 85
www.informatieprofessional.nl 

redactieadres 
IP, Charlotte van Pallandtlaan 
18, 2772 TR Voorburg, 
tel. 06-44 09 19 85, 
e-mail redactie@informatie-
professional.nl. 

redactie 
Maarten Brinkerink, Wilbert 
Helmus, Frank Huysmans, 
Dafne Jansen, Vincent M.A. 
Janssen, Alice de Jong, 
Evelien de Jonge, Andrea 
Langendoen, Leen Liefsoens, 
Edwin Mijnsbergen, Ronald de 
Nijs (eindredacteur), Matthijs 
van Otegem, Vincent Robijn, 
Eric Sieverts, Sjors de Valk en 
Daniël de Vette.

vormgeving 
Eric van den Berg, 
egfvdberg@upcmail.nl, 
Tom van Staveren, 
graphicisland@upcmail.nl. 

medewerkers 
aan dit nummer 
Jos Damen, Rob Feenstra, 
Stefan Jongen, Marja Kingma, 
Ruben Koman, Roman Koot, 
Pieter Reeve en 
Raymond Snijders.

abonnementen 
Voor abonnementsprijzen en 
andere informatie zie 
InformatieProfessional.nl.

advertentieverkoop 
Voor informatie over adverteren 
in blad of op de site: 
Rajin Roopram, e-mail 
rajin.roopram@kbenp.nl, 
tel. 06-15201724.

Het verlenen van toestemming 
tot publicatie in dit tijdschrift 
strekt zich tevens uit tot het 
in enigerlei vorm elektronisch 
beschikbaar stellen. 

 COLOFON 

Post!

02_03_InhRedactColof.indd   2 26-04-2018   12:12



Cursusagenda 
mei-juni 

2018

GO 
opleidingen

Meer informatie: 
goopleidingen.nl/agenda 
of 070-3512380school voor informatie

6

7

7

7

3

5

8

1

4

5

5

5

5

1

1

1

1

2

2

2

0

0

0

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

CUSTOMER JOURNEY

PROJECTMATIG WERKEN

ONTWERPEN EN OPTIMALISEREN 
VAN INFORMATIEDIENSTEN

OPLEIDING INFORMATIESPECIALIST

RELATIEBEHEER EN ACCOUNTMANAGEMENT

EAD – ELECTRONIC ARCHIVAL DESCRIPTION

CONTENT CURATION

AUTEURSRECHT (ADVANCED)

INFORMATIEBEVEILIGING

MANAGEMENT VAN DIGITAAL ERFGOED

ICT & INFORMATIEDIENSTVERLENING

SHAREPOINT & RECORDSMANAGEMENT

OPDRACHTGEVERSCHAP & REGIEVOERING

09_GO_opleidingenIP_mei_juni.indd   9 26-04-2018   12:15

8 IP | vakblad voor informatieprofessionals | 04 / 2018

‘LEZEN LIJKT ELITAIRE 
BEZIGHEID TE WORDEN’

 SECTORADVIES | Matthijs van Otegem 

De Raad voor Cul-
tuur presenteerde 
op 25 april haar 
sector advies voor 
Letteren en Biblio-
theken. ‘Het is niet 
zo dat mensen nu 
minder lezen, wel 
lezen er steeds 
minder mensen.’ 

Niet dat mensen die lezen nu 
minder lezen, wel lezen er steeds 
minder mensen. Het is zorgelijk 
dat lezen een elitaire bezigheid 
lijkt te worden. Daartegenover 
staat een grote groep van twee 
miljoen Nederlanders die laag-
geletterd zijn. Dat is een maat-
schappelijk en economisch pro-
bleem: zij komen moeilijk mee 
en kosten de samenleving één 
miljard euro op jaarbasis.
De Raad voor Cultuur adviseert 
dan ook om te investeren in 
lees- en literatuuronderwijs en 
de bestrijding van laaggeletterd-
heid. Dit lijkt me met afstand de 
belangrijkste aanbeveling uit het 
rapport. Dit is een steun in de rug 
voor veel openbare bibliotheken, 
die deze koers al hebben ingezet. 
Daarnaast beoogt de Raad met 
haar verdere adviezen het stelsel 
vooral in stand te houden.
 Bij mij blijft de vraag hangen: stel 
dat alle adviezen morgen wor-
den opgevolgd, helpt dit dan? In 
zekere zin wel. Als we de harige 
koeien bij de Oostvaardersplas-
sen bijvoeren, gaan ze minder 
snel dood. Bescherming van de 
natuur, bescherming van de let-
teren, het is waarde om te behou-
den. Tegelijk kunnen we niet be-
weren dat we zo het ecosysteem 
in stand houden. Dat is namelijk 
al veranderd en blijft veranderen. 
Digitalisering is niet alleen een 
bedreiging, maar kan de Lette-
ren juist ook een boost geven. 
Het maakt het gedrukte woord 
niet dood, maar het krijgt wel een 
andere, kleinere plaats. Welke 
plaats dit is, blijft een ongemak-
kelijke vraag. <

 IP LINGO | Edwin Mijnsbergen 

Edwin Mijnsbergen 
Redacteur van IP en freelance 
informatiespecialist

Matthijs van Otegem
Redacteur van IP en directeur van 
de Universiteitsbibliotheek van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Nulnieuws

Doorgaans gaat het in 
deze rubriek over woor-
den die in opkomst zijn 

binnen de wereld van infor-
matietechnologie en -manage-
ment, maar deze keer eens 
aandacht voor een interes-
sant begrip dat onlangs mijn 
aandacht trok en mij vooral 
verraste omdat het nauwelijks 
gebruikt wordt: nulnieuws.
Op denieuwerepor ter.nl ver-
scheen op 5 april het artikel Een 
groter probleem dan ‘nepnieuws’ 
is het oprukkende ‘nulnieuws’, 
van de hand van journalist 
Ricus van der Kwast. 
Het woord wordt 
in de inleiding 
meteen 
toegelicht: 
‘Nep-
nieuws 
kennen 
we nu 
wel. 
Maar er 
is ook 
nog zoiets 
als “nul-
nieuws”. 
Nieuws dat 
weliswaar waar 
is, maar ook to-
taal oninteressant en 
irrelevant. Het fenomeen 
rukt op, constateert Ricus van 
der Kwast. Voortgedreven door 
paniek over een professie die 
met uitsterven bedreigd wordt.’
Omdat Van der Kwast schrijft dat 
nulnieuws aan een opmars bezig 
is, vroeg ik me af of er al vaker 
over werd geschreven. Dat valt 
dus tegen. Als je in Google zoekt 
op ‘nulnieuws’, krijg je maar 
232 zoekresultaten en vraagt 

de zoekmachine vriendelijk of 
je wellicht ‘nu nieuws’ bedoel-
de. De resultaten zelf verwijzen 
naar het stuk van Van der Kwast 
en een aantal weblogs die de 
term incidenteel gebruikten. In 
de krantenbank van LexisNexis 
slechts twee treffers, waaronder 
de column Verboulevaren van 
Youp van ’t Hek, uit 2011. Daar-
in schrijft hij: ‘in de NRC, ooit de 
kwaliteitskrant zonder dit soort 
nulnieuws’, enzovoort. Ook in 
oudere kranten komt het woord 
niet veel voor. Delpher.nl 

geeft slechts drie tref-
fers, allemaal uit 

artikelen in het 
Parool van 

begin jaren 
tachtig. De 

Van Dale 
Online 

kent het 
woord
 niet.

Je zou 
kunnen 
stellen 
dat het 

woord nul-
nieuws zelf 

ook nulnieuws 
is omdat het niet 

in zwang is, maar ik 
vind het persoonlijk een 

mooi, eigentijds woord, dat de 
lading goed dekt. Nulnieuws is 
inderdaad overal. Van die berich-
ten waar je helemaal niets aan 
hebt. Of zoals Van der Kwast 
schrijft: ‘totaal oninteressant. 
Maar daar kom je pas achter 
als je het al gelezen hebt. Nul-
nieuws besluipt je, overvalt je 
als je er het minst op bedacht 
bent en steelt je tijd.’ <

Na een flinke dip in de pe-
riode 2008-2014 lijkt de 
sector voor Letteren en 

Bibliotheken er weer wat beter 
voor te staan: de omzet in de 
boekhandel stijgt licht en ook 
de forse bezuinigingen bij bi-
bliotheken lijken achter de rug. 
Toch staat de sector er nog 
steeds slechter voor dan tien 
jaar geleden. Erger nog, het 
lezen neemt af en dit is een 
langetermijntrend die zich blijft 
doorzetten. 
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‘Spraak
technologie 
wordt ingezet 
bij kinderen 
met lees
problemen’

Spraaktechnologie  
heeft ook maatschappelijk nut
In de slipstream van de commerciële ontwikkelingen komen er ook steeds meer spraak
toepassingen die een meer maatschappelijk nut dienen. Voor dementiepatiënten is de 
spraakassistent bijvoorbeeld een geduldige gesprekspartner die er nooit genoeg van krijgt 
om steeds weer dezelfde antwoorden op dezelfde vragen te geven. Er bestaat spraaksoft
ware waarmee aandoeningen als Alzheimer en afasie in een vroeg stadium kunnen worden 
geconstateerd. 
Spraaktechnologie wordt ook ingezet bij kinderen met leesproblemen. Hun gesproken 
woorden worden omgezet naar tekst die ze zelf weer moeten lezen. Omdat ze zich hun eigen 
woorden nog herinneren en omdat het woorden zijn uit hun eigen vocabulaire, zijn ze beter 
in staat om de tekst te lezen en te begrijpen waar het over gaat. 
Blinden en slechtzienden, analfabeten en mensen met dyslexie kunnen dankzij textto
speechtoepassingen informatie tot zich nemen waar ze voorheen geen toegang toe hadden.
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mer handsfree opdrachten geven aan 
de speaker, waardoor het gebruik nog 
laagdrempeliger wordt. Het apparaat 
zet zijn microfoon(s) aan wanneer je 
een bepaalde triggertekst uitspreekt, 
bijvoorbeeld ‘Hey Google’. De speaker 
heeft dezelfde functies als de spraakas-
sistent op de smartphone: hij geeft het 
weerbericht, vertelt wat de hoogste berg 
van Afrika is, werkt je agenda bij, zet 
de wekker op half zeven en laat ver-
zoeknummers horen. Daarnaast zijn 
er steeds meer slimme apparaten, zoals 
thermostaten, lampen en televisies, die 
‘luisteren’ naar de slimme speaker. 

Verkoopsucces
Het marktonderzoeksbureau comScore 
schat in dat er in 2020 meer gebruik 
gemaakt wordt van spraak dan van het 
toetsenbord. De belangrijkste aanjager 
van de ontwikkelingen op dit gebied is 
die van de commercie. Bedrijven zien 
de enorme mogelijkheden van spraak-
technologie om producten aan de man 
te brengen. Het is niet voor niets dat 
Amazon, als grootste internetverkoper, 
ook marktleider is op het gebied van 
spraakgestuurde apparaten. 
Het paradepaardje is de ‘slimme’ spea-
ker Echo, die werkt met de spraakas-

sistent Alexa. De goedkoopste variant 
kost nog geen vijftig dollar, maar werd 
rond de feestdagen in december voor 
maar dertig dollar aangeboden. Ama-
zon neemt het verlies dat het daarmee 
maakt voor lief, want het bedrijf levert 
zo niet alleen een handig apparaat aan 
miljoenen huishoudens, maar ook een 
directe toegang tot de eigen online sto-
re. 
Alleen al vorig jaar zijn er meer dan 
dertig miljoen slimme speakers ver-
kocht, waarvan ruim achttien miljoen 

in het laatste kwartaal. Meer dan de 
helft daarvan was van Amazon. De 
Google Home is in opmars en kwam 
met ruim dertig procent op een goede 
tweede plaats. Beide bedrijven doen er 
van alles aan om hun producten meer-
waarde te geven. Zo geeft Amazon der-
den de mogelijkheid om toepassingen te 
maken die gebruikmaken van de Echo. 
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Volgens markt onderzoeks bureau 
comScore zal er in 2020 meer 
gebruikgemaakt worden van 

spraak dan van het toetsenbord. 
Hoog tijd dus om de nieuwste 

ontwikkelingen in spraak
technologie op een rij te zetten. 

 PRATEN 
      IS HET 
 NIEUWE 

TIKKEN
‘Het is niet 
voor niets 
dat Amazon, 
als grootste 
internetver
koper, ook 
marktleider 
is op het 
gebied van 
spraak
gestuurde 
apparaten’
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E
rgens aan het begin van 
deze eeuw maakte ik ken-
nis met spraakherkenning. 
Een collega met RSI kreeg 
spraaksoftware op zijn pc. 

Wanneer zijn deur openstond, kon je 
hem al van verre met een toenemende 
wanhoop in zijn stem ‘Enter, ENTER’ 
horen roepen, in de doorgaans ijdele 
hoop dat zijn smeekbede zou worden 
omgezet in een bruikbaar commando.
In die tijd waren dergelijke systemen 
gebaseerd op template matching, een 
techniek waarbij geluid werd omgezet 
naar cijfercodes die vervolgens werden 
opgeslagen. De software werd getrig-
gerd wanneer op een later moment ie-
mand eenzelfde geluid liet horen. Het 
was daarbij noodzakelijk om langzaam 
en duidelijk te spreken in een omgeving 
zonder al te veel omgevingsgeluiden, 
want anders werd het geluid niet her-
kend, zoals mijn collega tot zijn verdriet 
menigmaal moest ervaren. 

Slimme speakers
De laatste paar jaar gaan de ontwikke-
lingen op dit gebied razendsnel. Spraak-
assistenten als Siri en Google Assistant 
worden steeds populairder naarmate ze 
meer toepassingsmogelijkheden bieden. 
In Nederland kennen we ze vooral van 
de tablet en de smartphone, maar in En-
gelstalige landen zijn ze ook te vinden in 
zogenaamde ‘slimme’ speakers, die stor-
menderhand de markt veroveren. 
Je kunt vanaf elke plek in je woonka-
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