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Rijk
aan
beeld

Ver voor de stortvloed aan

foto’s die internet enmobiele

telefoons brachten,werkte

Arnold Smeulders al aan

digitale beeldherkenning.

Zijn inspanningenbetaalden

zich – royaal – uit. Een

vleugje SiliconValley aande

Nederlandseuniversiteit.

DoorMichael Persson Foto’sNo Candy
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A
lsof ernietsgebeurd is. Ar-
noldSmeulders,hoogleraar
informaticaaandeUniversi-
teit vanAmsterdam,zit erbij
zoalshij er tien jaargeleden
ookbij zat.Opgeruimdeka-
mer,modieuzebril, licht iro-
nischeblik, eenknoopje

meeropendandemeesteprofessoren.Hijneemt
de tijdenpraatoverdigitalebeeldherkenning –
zijnvak, zijnhobby.Overwaterkan,overwater
nietkan,overwateenkoenoueigenlijk tot een
koemaakt.

Natuurlijk is erwatveranderd.Hij is verhuisd,
vanhetkronkeligekantoordoolhof ineen toen
nogvergetenuithoekvandeWatergraafsmeer in
Amsterdamnaareengrootnieuwlichtgebouw
daartegenover.Deuithoek is eencentrumgewor-
den,nudeuniversiteitheeftbeslotenhierookde
studentenonderwijs tegeven, ze tehuisvesten, en
alle exactewetenschaper te concentreren. Erge-
beurthierwat,meerdanooit.
Natuurlijk is erwatgebeurd. Smeulders (62)

heeft ietsbedacht, er is eenbedrijf vangemaakt,
hetbedrijf is verkocht.Datmoethemeenpaar
miljoenhebbenopgeleverd.Ach, zegthij: hijwas
al rijk.Dit is tochdemooistebaanvandewereld?
‘Ik raakte in 1995geïnteresseerd inplaatjes, en

vooral:hoekunnenwenaarplaatjes zoeken?Hoe
kun jeherkennenwateropstaat?Hetwasnog
geenheelurgentprobleem,wantzoveelplaatjes
warenernogniet.Maarwehaddengeen ideehoe
wedatmoestenaanpakken.Webegonnenmet
heelnauwkeurigbeschrevenproblemen.Hoeon-
derscheidt eenrondverkeersbordzichvaneen
driehoekigverkeersbord?Datwarenenormeop-
gaven.Wehebbenervijf jaaromheengedraaid. Ik
schreef in2000eenoverzichtsartikel, TheEndof
TheEarly Years, overwatwehaddenenhoewever-
der zoudenmoeten. Eigenlijkhad iknogsteeds
geen idee.

‘Toenkwamineensde ingeving.Geeneureka –
hetdruppeltbinnen, en jeprobeert eenswat. Tot
dan toewasdeheersende theoriedat je contouren
moestherkennenvandedingendieopeen foto
stonden.Dat leekheel logisch.Als ik jouvraag:hoe
ziet eenhuis eruit, dan teken jeookdeomtrekvan
eenhuis.Dusdachtenweeenhuisopeen fotoook
aandecontouren temoetenherkennen.Maar
zo’ncontour ismaareen lijn,die ishartstikke in-
formatie-arm.Nee,bedachtenwe, jehebtdie lijn
nietnodig,hoefthelemaalnietprecies teweten
watdevormis. Jemoetnaarandere,heel speci-
fieke signalenophetplaatjekijken.Bij eenkoe is
datbijvoorbeeldhetgras.Hoemeergras,hoegro-
terdekansdathet eenkoe is. Enanders ishet een
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bankje.Deeerstekeerdathet lukte
ombeelden teherkennen–datwas
geweldig.De softwaredeedhetnet
ietsbeterdanrandom.Datwasna-
tuurlijk redenvooreenborrel. Vijf
jaarhaddenwedaarovergedaan.
‘Totdan toewasheteenzuiver

theoretischeexercitiegeweest.Maar
na2000werdendecamera’sdigitaal.
Binnenvijf jaarwarenzeallemaaldi-
gitaal.Daarkwamendemobieltjes
bij,methuncameraatjes. Endeal-
maargroeiendenetcapaciteit,waar-
doorplaatjesmakkelijk verstuurd
kondenwordenenopelkewillekeu-
rigeplek inenormehoeveelheden
bewaardwerden. Plaatjeswerden
eenprobleemdatnooit eenpro-
bleemwasgeweest. En toenbegon
duidelijk tewordendatwebezigwa-
renmet ietsdatooitnognuttigkon
wordenook.’
Hetwarende jarenna9/11. Veilig-

heidwashethelemaal, patroonher-
kenningenbeeldherkenningwaren
toverwoorden. Erwerdgesproken
over slimmecamera’s alsof zealbe-
stonden, camera’sdiedeverdachte
mannenmetdeverdachte rugzak-
kenerzóuit zoudenpikken.Nade
aanslagenopdeLondensemetro, in
2005,hooptedepolitieopdevideo-
beeldenvan tweeduizendbewa-
kingscamera’sdeverdachten terug
tevindenentekunnenvolgen.
Smeulders temperdedeverwachtin-
gen. ‘Zowordteenhooibergge-
bouwdomeennaald tezoeken. Een
computerkannoggeenonderscheid
makentusseneenblauwespijker-
broekeneenblauwerugzak.Dit is
ouderwetshandwerk.’Nudenkthij
daarandersover.

‘Toenwas iknogkritischoverde
technologie. Ikwistwatdezwakke
plekkenwaren.Desoftwarewasnog
langnietgoedgenoegenmaakte
veel fouten.Maarhet inzichtendere-
kenkrachtvancomputers zijn
enormgegroeid.Vanaf 2003deden
wemeemeteencompetitie vanhet
NIST,hetAmerikaanse instituutvan
standaarden.Dewedstrijdwasomzo
veelmogelijkbeelden teherkennen.
Datwasdemotorachterdevernieu-

wing.Wezijn jarenlang inde topdrie
geëindigd. Eerstdedenalleenweten-
schappersmee, laterookbedrijven
alsMicrosoft en IBMResearch.De
grapwas: jemoést vertellenhoe je
softwarewerkte.Daardoorkon ieder-
eeneropvoortborduren,daardoor
werdde technologieelk jaarbeter.
Hetwerkt indezebranchenietom
eentechniek tebedenkenenuniek te
willenhoudendoorhemtepatente-
ren.Danblijf je zittenmetwat je
hebt, en loop jealheel snel achter.
Metdeopen-innovatiebenadering
vandiewedstrijdben jeer simpel-
weg toeveroordeeld sneller iets
nieuws teverzinnendandeanderen.
Hetbusinessmodel voorbedrijven
verschuift van ‘watkan ik’naar ‘wat
kan ikermee’.

‘Inde loopder jarenwerdde tech-
niekpraktischbruikbaar.Degrote
sprongvoorwaartskwamvanzelfle-
rendealgoritmen.Decomputer
moest lerenwelkeplaatjes er inde
praktijkkondenvoorkomen. Jehebt
vijftig foto’s vaneenautonodigom
decomputereeneerste indruk tege-
venvaneenauto, en jehebtduizend
foto’s vanauto’snodigvoordetails
zoalshetmodel.Wehebbennuéén
zelflerendalgoritmewaarmeeweal-
lesherkennen:mensen,paarden,
verjaardagen.Hetalgoritmeselec-
teert eerste indrukken,kijktwelkeer-
toedoenenkijktdanverder.Hoeher-
ken jeeenverjaardagsfoto?Dehori-
zon is ietsminder rechtenerzit
meerkleur indangewoonlijk. En
dangaathet verderkijken.’

In2009kwamHarroStokman
langs.Diewasbij Smeuldersafgestu-
deerdengepromoveerdenhad
daarnabij een technologiebedrijf ge-
werkt. Toendacht Stokman:datkan
ikzelf ook. Stokmanwildedebeeld-
herkenningssoftwaregaanvermark-
ten.Universiteitenwarennaarstigop
zoeknaarmanierenomhunkennis
tegelde temaken.DeUvAhaddaar-
voorondermeereenholdingopge-
zet, diemoestgaandeelnemen inde
spin-offbedrijvendieuitdeuniversi-
teit zoudenrollen. Euvision, zoals
Stokmanzijnbedrijf noemde,was
eenvandeeerste.



Waaraan herken je eenmotor, een

zeilboot, een koe of verjaardags-

feest? Jarenlang zocht Arnold

Smeulders met zijn studenten, pro-

movendi en collega’s naar het ant-

woord. Intuïtief dachten zij dat de

contouren het belangrijkst waren

– zoals kinderen tekenen, zo zou de

computer objectenmoeten her-

kennen. Maar niet dus.Wanneer je

eenmotor schuin van voren bekijkt

ziet de contour er al heel anders uit

dan van opzij. En wanneer er iets

voor staat, vindt de computer het

lastig überhaupt te snappenwelke

contour hij moet volgen.

Smeulders ontdekte dat de com-

puter juist op zoekmoet naar heel

specifieke kenmerken.

In de plaatjes van demotor en zeil-

boot hiernaast geven de donker-

gele vlekken aan wat de computer

is opgevallen. Op een foto van een

motor blijkt de plek waar de wielen

de grond raken heel kenmerkend:

een stukje cirkel dat ineens op-

houdt. Bij een zeilboot is niet het

zeil kenmerkend (dat kan ook een

jas zijn, of een ballon) maar de punt

van demast en de delen van het

tuig die boven de horizon uitste-

ken.

De specifieke kenmerken kunnen

ook in het totale plaatje zitten. Ziet

het algoritme veel groen, dan is de

eerste indruk dat het best een koe

kan zijn (als de computer in de foto

hiernaast vooral op de contouren

zou letten, zou hij er misschien een

varken in zien).

Zitten er veel kleuren op veel ver-

schillende plekken op de foto, dan

is er grote kans dat het om een ver-

jaardagsfeestje gaat.

Na die eerste indruk zoekt het al-

goritme verder naar tientallen tot

honderden details die de hypo-

these kunnen bevestigen.

bestaandeethiek terdiscussie stel-
len. Zozalbeademingsapparatuur
eennieuwedefinitie vanhetbegrip
doodhebbenvereist. Ikbenvanme-
ningdat,naeenperiodewaariner
eennieuweethiekwordtbedachtdie
bijdenieuwetechniekhoort, die
ethiek ingebakkenmoetworden in
de technologie zelf. Euvisionexperi-
menteerdemethetautomatisch
blurrenvanverboden foto’s, zodat je
dieopnamenniet eenskunt
maken– juistdoordatde softwareze
automatischherkent. Eenneutrale
technologie snijdt altijdaan twee
kanten:positief of negatief. Aan
welkekant,dathangtaf vandegene
diehetmesbedient.

‘Degrotedoorbraakkwamvande
mobieltjes. Aldie foto’sdieallemaal
opdegrotehoopbelanden.Webe-
dachtendaarvooreenappdiede fo-
to’s konordenenopthema.Onze
softwarebenuttede rekenchipop
hetmobieltjeoptimaal, daar zat

11

SIR EDMUND / 31 JANUARI 2015

derporno.Dieplaatjes zatenverstopt
tussenduizendenandereplaatjes en
daarzatendie rechercheursdusda-
gennaar tekijken. Sommigenraak-
ten inpsychischenood. Ikkandie
mensennaeenweekechtopvegen,
zeidedirecteurvanhetNederlands
Forensisch Instituut, envroegof we
geenzoekmachinevoordieplaatjes
kondenmaken.ZoverdiendeEuvi-
siondeeerste 30duizendeuro.Vanaf
2013kondenwevanonzeklanten le-
ven.
‘Vorig jaarheeft Euvisions soft-

wareooknoggeholpenmethet sor-
terenvan foto’s vandewrakstukken
vandeMH17.Maareenoverkoepe-
lendcontractmetdepolitie vaneen
paar tongingnietdoor.Daarnadeed
Euvisionnietsmeervoordepolitie.
‘Ja, inprincipemaaktdeze techno-

logiegeautomatiseerde surveillance
makkelijker.Metdigitalebeeldher-
kenningkun jeBigBrothernatuur-
lijk eerderbereiken.Het ishet lot van
veelnieuwetechnologieën,dat zede

HOE EEN COMPUTER EEN VERJAARDAGSFEEST HERKENT

‘Deuniversiteitmoest ernogaan-
wennen.Zewildeneerst60procent
vandeaandelenhebben,maardat is
onzin.Bij eennieuwetechnologie is
de inspanningsverhouding tussen
inventie en innovatieongeveer 1
staat tot8.Ofwel: deverdereontwik-
kelingvaneenproductkost achtkeer
zoveelmoeitealsdeoorspronkelijke
uitvinding.Ofwel: dewetenschappe-
lijkewaarde ismaareen fractie van
demarktwaarde.Datmoet zichweer-
spiegelen indeeigendomsverhou-
dingen.Deuniversiteit zoudusmaar
12,5procentmogenverlangen.Het
werduiteindelijk 15procent. Erwa-
rengeenexterne financiers.Deop-
richterskregenderest.

‘Hetbedrijfhingeentijdjeaaneen
zijdendraadje, enduswerdereen
commercieeldirecteurbij gehaald
diemoestbedenkenhoeergeldkon
wordenverdiend.Depolitiehadals
eerstebelangstelling.Die zatenmet
enkeleenormvuilemisdrijven.Kin-

‘Webegonnenmet
problemen als: hoe

onderscheidt een rond
verkeersbord zich van

een driehoekig
verkeersbord?Dat

waren enorme
opgaven’
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onzekracht.Dieappwerd in
driemaanden50duizendkeerge-
download. Er verschenenartikelen
overons inallerlei technologieblogs,
erwaseen Japans filmpjedatonze
appaanprees. En toennodigdeQual-
comm,eenAmerikaanschipbedrijf,
onsuitopdegrotebeursvoormo-
biele technologie inBarcelona, eind
februari vorig jaar, omonze techno-
logie tedemonstrerenophunchips.
Wezaten inhunstand,wedronken
koffie,weverteldenonsverhaal en ik
denkdat ze toenalbeslotenhebben
dat zeonswildenkopen.Daarnazijn
ze48uurmeteen teamhiergeweest

omdewerknemers te spreken. Euvi-
sionwerdweldooreenheelklein
gaatjegeperst. Aanheteindevandie
dagenwas iedereendoodopen lager
eenbod.Hetboekenonderzoek
daarna isbegeleiddooronsadvoca-
tenkantoor.Het tekenenvandedeal
is tamelijkonooglijk. In september
kreeg ikopeengegevenmomenteen
sms’jedathet rondwas.

‘Hetbedragkunnenwenietnoe-
men. Tientallenmiljoenen, zei een
techblad.Daar zoudenzegelijk in
kunnenhebben. Tijdensdeonder-
handelingendacht ik:het is een

‘Mijn doelwas omde
afstand tussen
bedrijven en

de universiteit te
verkleinen, en dat is
denk ikwel gelukt’

hoopgeld.Achteraf denk ik:hetbe-
drijf ishet zekerwaard.Qualcomm
heeft chips inallemobieltjes. Straks
zitbeeldherkenningstandaardop
elke smartphone.Rijk?Ach,datwas
ikal.Dit ishetmooisteberoepvande
wereld.Daarga ikgewoon indoor.
HarroStokmanenCeesSnoek,de
mandiedebelangrijkstedrijvende
krachtwasachterdiewedstrijdende
afgelopen jaren, zijnmeegegaan
naarQualcomm.Zezittennuhier
verderop,nogsteeds inhetgebouw
waarzemetEuvisionzaten.Alleen
heethetnuQualcommNederland. Ik
benbijdevakgroepgebleven.Ama-
zonvroegookof ikbij ze indienst
wildekomen.Maar ikbenvandewe-
tenschap.

‘Mijndoelwasdaarbij omdeaf-
stand tussenbedrijvenendeuniver-
siteit te verkleinen, endat isdenk ik
welgelukt. Erwordennuallerleidis-
cussiesgevoerdoverdewaardevrije
wetenschap,maardat is eenachter-
hoedegevecht. Aanvrijwel allewe-
tenschapperskun jeverantwoording
vragenvoorwatzemetbelasting-
gelddoen. Endathoefthelemaalniet
altijd inproducten teeindigen– ik
hebzelf ookvijf jaaraangerommeld.
Enmensenmoetenookvijf jaar lang
kunnenwerkenzonderdatalduide-
lijk isof hetnuttig is.Maar jemoet
welkunnenvertellenwat jeaanhet
doenbent. Ter leringof vermaak.

‘Er isnoggenoeg tedoen. Ikben
bezigeen laboptezetten, voorde
helft vandeUvAenvoordehelft van
Qualcomm,waarinwedebeeldher-
kenningstechnologieverdergaan
ontwikkelen. Zowordtdenavel-
streng tussenuniversiteit enbedrijf
weerhersteld.Het is raar: iedereen is
nubezigmetdigitaleplaatjes,met
hetonderwerpwaar ikaldertig jaar
meebezigben. Ikweetnietwatme
overkomt.Maar ikgaweergewoon
verdermetonderzoek. Eigenlijk is er
weinigveranderd.Waaromzouer
iets veranderen?’


