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computer beeldsemantiek bij? Hoe overbrug je de kloof tus-
sen het hoge cognitieve niveau dat de mens eigen is en de 
bits van een computer? Kortom: hoe maak je een computer 
intelligent? Ter vergelijking: wanneer de mens een potje 
schaak speelt, gebruikt hij vijf procent van zijn hersenen. Om 
te kunnen zien ruim vijftig procent. ‘Toch is het voor veel 
mensen lastig te begrijpen dat er computers zijn die mensen 
kunnen verslaan met een potje schaken, maar dat ze niet in 
staat zijn een bekertje te herkennen,’ vertelt Snoek. 

CATAMARAN

De beeldmachines die Smeulders en Snoek hebben ontwik-
keld, kunnen steeds beter herkennen welk object in beeld is. 
Dat gebeurt door de machines steeds meer te leren. ‘Neem 
een boot,’ legt Snoek uit. ‘Dat klinkt misschien als een mak-
kelijk object, maar een zeilboot ziet er heel anders uit dan 
een vrachtschip, en een roeiboot lijkt in de verste verte niet 
op een catamaran.’
De eerste stap, detectie, is het invoeren van duizenden af-
beeldingen van boten, legt Snoek uit. In stap twee leert de 
computer het onderscheid met afbeeldingen die een ander 
label hebben. Het blijkt zo te zijn dat een boot vooral wordt 
herkend omdat het steeds een gat in het water is. Snoek: ‘Het 
is logisch dat de computer ook nog wel eens booreilanden of 
een grote eend aanwijst als boot, maar dat kan weer worden 
ondervangen door de machine genoeg tegenvoorbeelden 
te voeren.’ Stap drie is dat de machine leert lokaliseren 
waar de boot zich in het plaatje bevindt. En stap vier is de 

moeilijkste, segmentatie: welke pixels horen bij het object en 
welke niet? Als de segmentatie lukt, kun je ook de handeling 
in de scène herkennen. Hangt de man zijn jas aan de kapstok, 
of loopt hij toevallig langs een kapstok met zijn jas over zijn 
arm?
Wereldwijd houden duizenden wetenschappers zich bezig 
met het verder ontwikkelen van dit type zoekmachines. 
Om kennisdeling te bevorderen en te toetsen welke van de 
tot nu toe gemaakte machines het beste werkt, organiseert 
het Amerikaanse National Institute for Standards and 
Technology (NIST) sinds 2000 een wedstrijd. Het NIST 
stelt de data ter beschikking en schrijft taken uit. Iedere groep 
gaat daarmee aan de slag en degene die met de best werkende 
zoekmachine komt, moet uitleggen wat hij precies heeft 
gedaan.
Dit heeft tot voordeel dat onderzoekers echt weten wat werkt 
en wat niet, op basis van dezelfde data. Zo werkte Snoek 
voor zijn afstuderen aan een machine die doelpunten in 
voetbalwedstrijden moest herkennen. ‘Dat deed ik niet alleen 
op basis van de handeling, maar omdat er vroeger tijdens 
de herhaling een R in beeld knipperde. Als een machine die 
kon herkennen, wist hij dat er daarvoor iets belangrijks was 
gebeurd.’
Dat gaat inmiddels een stuk beter en de ‘taken’ die de machi-
nes voor de wedstrijd van komend jaar moeten herkennen, 
zijn onlangs bekend gemaakt. Snoek: ‘We krijgen ieder tien-
duizend uur videomateriaal, vooral korte filmpjes, en moeten 
ervoor zorgen dat we daaruit scènes kunnen destilleren waar 

Een machine om beeldmateriaal te doorzoeken. Het klinkt 
simpel, maar is in de praktijk zo makkelijk nog niet. Wat zijn 
bijvoorbeeld de karakteristieken van een hoed of boot? En 
als je een boom beschrijft als een stam met takken en blade-
ren, betekent het dan dat een winterse boom geen boom is? 
En een boom met knoppen ook niet?
Al sinds begin jaren negentig houdt Arnold Smeulders, 
hoogleraar Multimediale informatieverwerking en direc-
teur van het Intelligente Systemen Lab Amsterdam (ISLA), 
zich bezig met het ontwikkelen van een dergelijke machine. 
Een Amerikaanse hoogleraar Radiologie bij wie Smeulders 
logeerde, bracht hem op het idee. Of hij geen machine kon 
ontwikkelen die door zijn radiologische archief kon gaan, 
was de vraag. Smeulders legde hem uit dat dat onmogelijk 
was, omdat daar een universeel model voor nodig is dat 
bepaalt hoe een object eruit ziet: dat omvat bij wijze van 
spreken alle menselijke kennis daarover. Toch inspireerde die 
vraag tot het onderzoek.
Afgelopen najaar ontving Smeulders een Amerikaanse mil-
joenensubsidie, samen met informaticus Cees Snoek, die in 
2008 al een Veni-stimuleringssubsidie ontving voor onder-
zoek naar videozoekmachines. Met het Amerikaanse geld 
willen zij een zoekmachine maken die nóg beter is. Een hele 
opgave, want in de jaarlijkse competitie voor beeldzoekma-
chines komt het werk van de onderzoekers van de UvA de 
afgelopen zeven jaar altijd in de top drie. Ze moeten zichzelf 
overtreffen.
De hoofdvraag is al jaren hetzelfde: hoe breng je een 
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Op YouTube wordt iedere minuut meer dan  
24 uur aan videomateriaal geplaatst.  
Om al die beelden te kunnen doorzoeken,  
werken onderzoekers aan een machine die  
het menselijke waarnemings- en herkennings-
vermogen kan nabootsen.
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‘ ONZE MACHINE KAN ZEGGEN:  
DIT IS EEN KOE, MAAR NIET OF DIE  
SPECIFIEKE KOE BERTA 5 IS’

daarom echt heel ver weg.’
Snoek geeft als voorbeeld dat grote hoeveelheden digitale 
foto’s makkelijker doorzoekbaar worden, en dat historici 
met deze nieuwe technieken toegang krijgen tot een enorme 
hoeveelheid nieuwe bronnen in de vorm van beeldmateriaal. 
‘Dan kan iemand veel makkelijker een studie doen naar de 
mode in de jaren tachtig bijvoorbeeld. In het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid, waar we nu ook al veel 
mee samenwerken, kunnen wetenschappers dat direct 
terugvinden.’
Smeulders: ‘Je zou er ook aan kunnen denken dat vergade-
ringen in de toekomst worden opgenomen, dat een machine 
zowel beeld als geluid scant en daar een adequate samenvat-
ting van maakt.’ Volgens Smeulders richten de onderzoekers 
zich nu nog op vrij makkelijke handelingen en scènes.  
‘Maar ik ben uiteindelijk pas tevreden als ik zeker weet dat 
we ook het moeilijkste voorbeeld kunnen opsporen  
en detecteren.’  

onder andere dieren worden gevoerd, verjaardagen en trou-
werijen worden gevierd, flashmobs worden georganiseerd en 
skateboardtrucs worden gedaan.’ Om de menselijke maat te 
herkennen: tienduizend uur video is ongeveer vierhonderd 
dagen achtereen beeld.
 
KINDERPORNO

De onderzoekers van het ISLA doen sinds 2001 mee aan 
deze wedstrijd en sleepten de afgelopen drie jaar de hoofd-
prijs in de wacht. Dat was voor de Amerikaanse overheid een 
van de redenen om de onderzoeksgroep van Smeulders en 
Snoek een subsidie toe te kennen voor een verdere ontwikke-
ling van het project onder de naam Video Search with Speed 
and Accuracy for Multimedia Events (SESAME). Het vijf-
jarige project wordt jaarlijks geëvalueerd.
SESAME heeft als doel om een machine te ontwikkelen die 
automatisch complexe visuele handelingen en activiteiten 
kan herkennen. Dat kan gaan om het herkennen van buiten-
spel in een voetbalwedstrijd, maar ook om het identificeren 
van kinderporno op het web. Dat laatste zal volgens Snoek 
nog wel even duren. ‘Op dit moment kan onze machine wel 
zeggen: dit is een koe, maar niet of die specifieke koe ook 
Berta 5 is; hij kan het verschil tussen mannen en vrouwen 
wel zien, maar niet of die man ook mijn buurman Joop is.’
Wel kan de machine grote hoeveelheden beeld scannen. 
‘In de grote zedenzaak die nu in Amsterdam loopt, moeten 
rechercheurs nu vaak uren kijken naar vreselijke dingen. 
In de toekomst hopen we zo specialistisch te zijn, dat onze 

machine kan zeggen: dit specifieke fragment is belangrijk, 
naar de rest hoef je eigenlijk niet te zien.’
De huidige tags die aan beeld zijn gekoppeld, geven nog 
weinig houvast. Een grote site als YouTube werkt met vrij-
willigers die controleren of filmpjes niet aanstootgevend zijn 
en onder de wet vallen. Clubs van bezorgde moeders scan-
nen in hun vrije tijd beeld en merken dat zelf aan als goed 
of niet goed. Snoek: ‘Onbegonnen werk natuurlijk en nog 
steeds op basis van menselijk handelen, zeker als je bedenkt 
dat de meest gebruikte tag op dit moment het woord ‘video’ 
is. Uiteindelijk willen we een zoeksysteem ontwikkelen dat 
zelf kan herkennen wanneer er iets niet in de haak is, zelfs 
wanneer er stukjes kinderporno in grote hoeveelheden ander 
beeld worden verstopt.’
Zowel Snoek als Smeulders vindt het moeilijk om ver in de 
toekomst te kijken en de mogelijkheden te overzien van de 
toepassingen die ze nu ontwikkelen. Smeulders: ‘Nog maar 
tien jaar geleden kregen veel mensen digitale camera’s en 
werden er ineens enorm veel digitale afbeeldingen geprodu-
ceerd. Dat leidde tot grote veranderingen in ons vakgebied. 
Om te zeggen hoe ons vak er over vijftien jaar uitziet is 
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Hoe herken je een boot? Op www.mediamill.nl, de website van het Intelligent 
Systems Lab Amsterdam van de UvA, is naast andere informatie over het  
concept semantic video search engine een grafische demonstratie te vinden van de 
manier waarop de zoekmachine leert beelden van een boot te identificeren.
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