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Peter Beyls  
and  

Algorithms

I am to write about the relationship 
between Peter Beyls’ hand perform-
ing an algorithmic process as it visu-
ally outlines the algorithms growing 
in his garden. In order to accomplish 
this task, I must first define algorithm 
and then show how we think with our 
hands, thereby digitally performing 
algorithms. And by digitally, I am 
referring to the fingers attached to a 
human hand.

In dit essay beschrijf ik hoe Peter 
Beyls met zijn hand een algoritmisch 
proces uitvoert terwijl die hand de 
algoritmes schetst die in zijn tuin 
bloeien, en de relatie tussen beide. 
Eerst moet ik definiëren wat een 
algoritme precies is en daarna dui-
delijk maken hoe we ‘denken’ met 
onze handen, wanneer we met onze 
vingers algoritmes uitvoeren.

Peter Beyls en de 
algoritmes
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Beyls heeft verschillende soorten werken ge-
creëerd, in verschillende programmeerstructu-
ren. In deze verhandeling heb ik het over een 
programma dat hij regelmatig herwerkt, een 
algoritme dat verbazingwekkend veel gemeen 
heeft met zijn handmatige tekeningen die hij 
tekent in groene omgevingen, van zijn eigen 
tuin tot Central Park in Manhattan. Dit pro-
gramma noemt hij Sketches.

WAT IS EEN ALGORITME?

Het woord algoritme lijkt het te hebben ges-
chopt tot een van de meest trendy woorden 
van het afgelopen jaar. Iedereen was of is 
gek van algoritmes en van wat ze precies 
betekenen. Rond de eeuwwisseling, toen we 
werkten aan het Virtuele Kleurenorgel, [Ox & 
Britton, 2000], besloten Dave Britton en ik dat 
God een algoritme is en dat we waarschijnlijk 
een heel mooie religie konden verzinnen op 
basis van The Big Al, dat we prezen door ons 
Alleluia op te zeggen. En kijk: plots merkte 
Britton dat er zich op miraculeuze wijze een 
wit blokje had gepositioneerd in het midden 
van het bronbestand voor de 3D-beelden van 
ons Virtuele Kleurenorgel. Dit blokje werd het 
symbool voor Big Al, zoals het kruis van Jezus. 
Het is niet eens zo’n domme gedachte, want 
als het universum werkt binnen een verzame-
ling regels zoals de zwaartekracht, waarom 
zou er dan ook geen groot algoritme kunnen 
bestaan? Een algoritme dat zo abstract en 
fundamenteel is dat het over de hele wereld 
regeert? Laten we deze hypothese voor wat 

ze is. Hier is wat het online Merriam-Webster’s 
Dictionary zegt over het algoritme:
Een algoritme, de huidige voorkeursterm voor een 
probleemoplossende procedure, duidt vandaag 
vaak op een verzameling regels die een machine 
(vaak een computer) volgt om een bepaald doel 
te bereiken. Dit begrip is evenwel niet exclusief 
voorbehouden aan computergestuurde activitei-
ten. De term kan daarnaast ook perfect worden 
gebruikt voor de verschillende stappen om een 
pizza te bereiden of een Rubik’s Kubus op te 
lossen.

Ik vraag me af of deze definitie wel een 
algoritme beschrijft, of is deze beschrijving 
toch wat onvolledig? Merriam-Webster geeft 
wel aan dat een mens ook zonder computer 
een algoritme kan uitvoeren. De definitie gaat 
echter niet op voor de algoritmische werken 
van Peter Beyls. Dus ben ik op zoek gegaan 
naar algoritmische systemen die weerspiege-
len wat Beyls me over zijn werk had verteld. 
Zoals ik in het begin al schreef, verken ik de 
verhouding tussen de hand van Beyls die 
een algoritmisch proces uitvoert terwijl die de 
algoritmes schetst die instantiërend bloeien in 
zijn tuin. 

Ik gebruik hier het woord instantiërend en 
neem aan dat de kans groot is dat de meeste 
lezers niet weten wat dit betekent. Deze 
belangrijke term ontbreekt trouwens ook in de 
beschrijving van Merriam-Webster. Instantiatie 
is een woord dat veel programmeurs kennen. 
Voor de precieze betekenis surfte ik naar 
https://www.techopedia.com/definition/26857/
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Beyls has done different kinds of works that 
utilize different programming structures. For 
this essay I will be describing and referring to 
a package of coding he goes back to often, 
one that amazingly gets very close to produc-
ing drawings in the range of his hand drawn 
algorithms, drawing in green spaces, from his 
home garden to Central Park, a program he 
calls Sketches.

WHAT IS AN ALGORITHM?

I can tell you that the word algorithm seems 
to have been one of the hottest words during 
the last year, 2018. Everyone was/is crazy 
for algorithm and what it means. At the last 
turn of the century, while creating the Virtual 
Color Organ (Ox & Britton, 2000), Dave 
Britton and I decided that God is an algorithm 
and we could probably make up a very nice 
religion based on Big Al, whom we praised 
by saying Alleluia. When Britton noticed that 
‘miraculously’ a white cube had positioned 
itself in the center of the source for the Virtual 
Color Organ 3-D graphics, well, that became 
Big Al’s symbol – like the cross and Jesus. It 
is not really an idle thought, because if the 
universe operates within a set of rules, such 
as gravity, why could there not be the big al-
gorithm; the one that is so abstract and basic 
that it is the principle that rules our world? We 
are now moving on from this discussion.

Here is what the online Merriam-Webster 
dictionary has to say:
The current term of choice for a problem-solving 
procedure, algorithm, is commonly used nowa-

days for the set of rules a machine (and especially 
a computer) follows to achieve a particular goal. 
It does not always apply to computer-mediated 
activity, however. The term may as accurately be 
used of the steps followed in making a pizza or 
solving a Rubik’s Cube as for computer-powered 
data analysis.

But I wonder – does this really describe 
algorithm, or is this an incomplete descrip-
tion? As the Merriam-Webster definition says 
– it is possible for a human being without a 
computer to perform an algorithm. However, 
the definition does not describe the algorith-
mic works from Peter Beyls. I started looking 
for algorithmic systems that reflect what Beyls 
had told me about his own work. As I have 
said in the very beginning of this essay, I am 
exploring the relationship between Beyls’ 
hand as performing an algorithmic process 
as it traces the algorithms instantiating them-
selves in his garden.

I just used the word instantiating and I 
assume there is a good chance that most 
readers do not know what it means. This is 
important because that is what is also missing 
from the Merriam-Webster description. 
Instantiation is a word that is used by pro-
grammers. I went to https://www.techopedia.
com/definition/26857/instantiate to find their 
explanation, which is far more useful than 
their definition:
Instantiation is the creation of an instance of an 
abstraction, object class (also known as a templa-
te) or other computer process whereby objects 
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instantiate, waar veel meer in zit dan in de 
definitie van het algoritme: 
Instantiatie is de creatie van een instantie van een 
abstractie, een objectklasse (ook wel bekend als 
een sjabloon) of ander computerproces waarbij 
objecten worden gebruikt. Elke door instantiëring 
gecreëerde instantie is uniek, afhankelijk van de 
variatie aan elementen binnen het object. Tot op 
het moment dat een object wordt geïnstantieerd, 
wordt geen enkel stukje code over de objectklas-
se gebruikt. Voor er sprake was van moderne 
object-georiënteerde programmeermethodes 
had instantiëren een vergelijkbare betekenis 
met betrekking tot het aanmaken van gegevens 
binnen een leeg sjabloon. Zo werd bijvoorbeeld 
het invoeren van een record in een database 
beschouwd als instantiëring.

In The Algorithmic Beauty of Plants vond ik 
een beschrijving van ontwikkelingsalgoritmes 
die dichter aanleunt bij wat ik waarnam in 
het werk van Peter Beyls, ook al gaat het 
nog steeds om iets heel anders. Vele jaren 
geleden vroeg een ingenieur mij eens of ik 
bomen en vegetatie wilde kweken in een 

virtuele realiteit en ze als sculpturen in 3D 
wilde modelleren. Waarschijnlijk had hij het 
toen over Lindenmayer-systemen, afgekort als 
L-systemen.

De kern van zo’n L-systeem komt neer op 
het herschrijven: complexe objecten worden 
gedefinieerd als herschrijf- tussenresultaten 
worden ontwikkeld op basis van een verza-
meling eenvoudige spelregels. Zo krijg je 
verschillende fractalen, zoals de steeds veran-
derende vorm van een sneeuwvlok die nog 
steeds lijkt op elke andere sneeuwvlok. 

L-systemen herhalen steeds hetzelfde een-
voudig proces waarbij vormen worden gege-
nereerd. Maar Beyls maakt zijn veranderende 
vormen in Sketches aan op een heel andere 
manier. Beyls werkte in een ver verleden 
reeds met L-Systemen; beeld 1a toont een 
programma om tonale muziek te componeren 
op basis van L-Systemen, beeld 1b toont een 
tekening op basis van een genetisch algorit-
me waarbij de herschrijfregel van het onderlig-
gende L-Systeem geldt als genotype.

[1!] L-S"#$%&# based, computer music system, 2004
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are used. Each instance created by instantiation 
is unique depending on the variation of the ele-
ments within the object. Until an object becomes 
instantiated, none of the code within the relevant 
class declarations is used.
Prior to modern Object-Orienting Programming 
methods, instantiate had a similar meaning in 
relation to the creation of data within an empty 
template. For example, the entry of a record into a 
database was considered to be instantiation.

In The Algorithmic Beauty of Plants
(Prusinkiewicz & Lindenmayer, 2004 [1990]) 
I found a definition and description of 
developmental algorithms to be closer to 
what I have observed in the case of Peter 
Beyls, although still very different. Many years 
ago, I was asked by an engineer if I wanted 
to ‘grow’ the trees and vegetation in a virtual 
reality world, or model them, as sculptures, 
in three-dimensions. He was probably talking 
about Lindenmayer systems, or L-systems for 
short.

The basic concept in L-systems is rewriting, 
which is a method of defining complex 
objects through replacement of parts of a 
simple object using a set of rules. It produces 
fractals, like the ever-changing snowflake 
shape that still remains similar to every other 
snowflake. Fractals repeat the same simple 
process over and over, generating shapes 
– but not the same way as Beyls’ current 
Sketching program produces changing 
shapes. However, in the distant past, Beyls 
worked with L-Systems. Figure 1a shows a 
program to compose tonal music based on 
L-Systems, figure 1b displays a drawing using 
a genetic algorithm where the rewrite rule 
of the underpinning L-System is viewed as 
genotype.

[1'] EWA (genetic),plotter drawings, 2000
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BESCHRIJVING VAN BEYLS’ ALGORITMES

Tijdens mijn bezoek aan Peter Beyls in november 2018 in 
Gent hebben we uren gesproken over algoritmes. Ik probeer 
nu Beyls’ eigen beschrijving te reproduceren, van wat hij pre-
cies doet wanneer hij code schrijft. Daarvoor verken ik wat al-
goritmes precies doen en hoe ze in zijn systeem zitten. Want 
zoals je wellicht begrijpt zijn er verschillende definities en 
toepassingen van algoritmes, het is een complex onderwerp. 
Beyls begon ons gesprek met zijn eerste principe: het princi-
pe van verandering. Dat wil zeggen dat alle informatie steeds 
is vervat in de verschillen tussen twee dingen. Zo is in de 
muziek het interval tussen twee noten het belangrijkste en 
niet de eigenlijke toonhoogtes. De toonhoogtes zijn slechts 
attributen van objecten, niet de relatie ertussen. 

Kunstcreatie hangt steeds samen met de dynamiek van een 
perceptieproces. Beyls stelt dat je niet zomaar informatie 
binnenkrijgt, je moet echt moeite doen om iets te begrijpen. 
In dit geval ontwikkelt iemand een resonantie met wat je 
waarneemt. Met dynamiek bedoelt hij de complexiteit die je 
terugvindt in de natuur. Immers, in de natuur is er complexiteit 
in overvloed: miljarden beelden en processen ontwikkelen 
zichzelf, alsof het allemaal automaten zijn.( Net zoals die 
automaten gaat het werk van Beyls meer over gedrag dan 
over structuur. Mensen gaan er vaak 

vanuit dat computers gebruikt worden om structuren te 
ontwerpen, maar Beyls ontwerpt actieve spelregels voor 
performance eerder dan statische structuren.

Een structuur hoef je niet te ontwerpen want een structuur 
evolueert spontaan. Beyls beschrijft zijn proces als het 
ontwerpen van een zaadje, en wanneer hij dat zaadje plant 
gebeurt er iets. In de loop der jaren leer je verschillende 
soorten zaden ontwikkelen gebaseerd op verschillende 
rekenkundige paradigma’s. Als je kijkt naar de natuur, zie je 
structuren. Maar Beyls tekent niet de structuur zoals hij die 
ziet, hij probeert uit de waargenomen vormen het onderlig-
gende creatieproces te ontwaren. Dat zie je aan zijn tekenin-
gen in zijn notitieboeken. 

Met zijn tweede principe, het principe van wederzijdse beïn-
vloeding, stelt Beyls dat hij niets wil controleren, dat hij net zo 
openstaat voor beïnvloeding als dat hij tegen controle ge-
kant is. Deze gedachte brengt ons naar zijn metafoor van het 
zwevende netwerk: een netwerk met oneindige dimensies 
waarin alles verwerkt is wat in het universum bekend is. Hij 
stelt dat zijn lichaam op vele manieren raakpunten heeft met 
dit zwevende netwerk. Voor mij betekent dit dat het lichaam 
van Beyls bewust deel uitmaakt van de natuur wanneer hij 
zich afvraagt waar hij zich bevindt of wat hij precies doet. Het 

1  Cellulaire automaten zijn dynamische systemen die een hoog niveau 
van complex gedrag kunnen uitdrukken op basis van enkele eenvoudige 
regels. Ze omvatten een breed netwerk van eenvoudige componenten. 
Daartussen is er slechts beperkte communicatie. Er is geen centrale 
controle, de complexe dynamiek ontstaat door een aantal eenvoudige 
regels. Die maken informatieverwerking en berekening mogelijk. Cellu-
laire automaten kunnen evolueren via genetische algoritmen (Santa Fe 
Institute, 2013).

[2] B%")# and Ox hard at work in the studio in Ghent.
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A DESCRIPTION OF BEYLS’ ALGORITHMS FROM THE 
HORSE’S MOUTH

It is time to mine the hours of conversation 
co-inhabited by myself and Beyls during my 
visit with him in Ghent in November 2018. I 
am going to recreate Beyls’ own description 
of what he is doing when he writes code, and 
therefore explore what algorithms do and 
are in his system. You can see that there are 
many definitions and uses of algorithms; it 
is a complicated subject. Beyls started our 
conversation in Ghent with his Principle 1: the 
principle of change. That is, all information is 
embedded in the differences between two 
things. In music the interval between two 
notes is the important part, not the actual 
pitches. The pitches are attributes of objects 
and are not the relationship between the two 
objects.

The creation of art is related to the dynamics 
of the perception process. Beyls says that it 
is not like being informed on the fly where 
you have to make an effort to understand. 
In this case, one develops a resonance with 
the perceived. And by dynamics, he means 
the complex dynamics that one would find 
in nature. Complexity abounds in nature, 
with innumerable processes developing by 
themselves in the manner of automata1. Like 
automata, Beyls’ work is more about behavior 
than structures. People often assume that 
computers should be used to design struc-
ture, but he designs performance rules in-
stead. One does not need to design structure, 
because structure evolves spontaneously. He 
describes his process as designing a seed, 
and once the seed is planted something 
happens. He goes on to say that over the 
years one learns to develop different types 
of seeds as they address different computa-
tional paradigms. When one looks at nature, 
you see structure. But Beyls does not draw 
the structure he sees; he tries to capture the 
process that created the shapes he happens 
to see. That is what we experience in the 
notebook drawings.

1 Cellular automata are dynamic systems that can 
express a high level of complex behavior from simple 
rules. They encompass a broad network of simple 
components. There is limited communication between 
components; there is no central control; complex 
dynamics arise from simple rules; information process-
ing and computation are possible; and cellular automata 
can evolve via genetic algorithms (Santa Fe Institute, 
2013).
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is zijn poging om zichzelf te positioneren in 
het universum, en het is verbonden met het 
idee van belichaamde waarneming.

Denken maakt geen deel uit van het proces 
wanneer hij software ontwikkelt. Hij laat zich 
leiden door intuïtie. Ik heb het hier over Beyls 
die een computerprogramma ontwerpt en niet 
over de algoritmische codering in zijn teke-
ningen die je terugvindt in zijn notitieboeken, 
verspreid tussen zijn teksten2. Hieronder 
een fragment van de samenvatting van zijn 
artikel Motivated Learning in: Human-machine 
Improvisation:
In een poging te voorkomen dat acties van ge-
bruikers expliciet worden verbonden aan machi-
nale reacties wordt een experimentele strategie 
van machinaal leren voorgesteld, met daarin 

2  Als je goed kijkt, zie je aan de linkerkant van deze 
afbeeldingen een spooktekening. Ik neem die mee op 
in dit beeld zodat je kunt voelen dat dit pagina’s zijn 
uit een notitieboekje. Je ziet dit ook aan het bindwerk 
tussen de pagina’s en de omslag van het notitieboekje. 
Dit alles om je een idee te geven van de wereld waarin 
de tekeningen zijn ontstaan.

beloningen op basis van de impliciete motivatie 
van de menselijke ‘interactor’. Er zijn twee soorten 
motivaties: integratie (gericht op muzikale verbin-
ding met machinaal gegenereerd materiaal) en 
expressie (onafhankelijke activiteit). Die motivaties 
kun je afleiden door opeenvolgende verande-
ringen in muzikale afstanden (d.w.z. melodische 
gelijkenissen) te volgen tussen mens en machine. 
Er wordt een Q-learning-variant gebruikt met een 
zichzelf optimaliserende veranderlijke lijst van 
toestand-handeling-beloning. Dit systeem (ge-
naamd Pock) kun je met een aantal parameters 
afstemmen op bepaalde gedragsniches. Pock is 
ontworpen als een recursieve structuur en ge-
draagt zich als een complex dynamisch systeem. 
Bij het volgen van systeemvariabelen doorheen 
de tijd onthullen zich niet-triviale patronen die 
experimenteel bewijs leveren van succesvolle 
mens-machine adaptatie. [Beyls, 2018]

Wat Beyls hierboven beschrijft is een complex 
systeem vanuit het concept van oneindige 
variabelen. Wanneer je op een computer 
improviseert wil je geen exacte mappings 
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With Principle 2, the principle of mutual influ-
ence, Beyls claims he does not aim to control 
anything, that he is as open to influence as 
he is opposed to control. Next he explained 
to me that these thoughts point directly to 
his metaphor of the floating network. This 
is a metaphor with infinite dimentions that 
accomodates every thing known in the 
universe. He states that his body intersects 
in many ways with this floating network. For 
me, this explanation means that Beyls’ body is 
consciously part of nature as he asks ‘where 
am I or what am I doing?’ It is his way of trying 
to locate himself within the universe, and 
it is connected to the notion of embodied 
perception.

Thinking is not part of the process while he 
develops software; instead, he depends 
on intuition. At the moment Beyls and I are 
talking about when he is writing software, not 
about the algorithmic coding that presents 
itself in the notebook drawings scattered here 

through the text2. Below is part of an abstract 
from his paper called Motivated Learning in 
Human-machine Improvisation:
In an attempt to avoid explicit mapping of user 
actions to machine responses, an experimental 
machine learning strategy is suggested where 
rewards are derived from the implied motivation 
of the human interactor – two motivations are at 
work: integration (aiming to connect with machine 
generated material) and expression (indepen-
dent activity). By tracking consecutive changes in 
musical distance (i.e. melodic similarity) between 
human and machine, such motivations can be 
inferred. A variation of Q-learning is used featuring 
a self-optimizing variable length state-action-re-
ward list. The system (called Pock) is tunable into 
particular behavioral niches by means of a limited 
number of parameters. Pock is designed as a 

2 If you look very closely you can see a ghost of 
drawing on the left side of these two-page images. I left 
them here so that one can feel that these are pages in 
a notebook. You can also see the binding between the 
pages and the outside of the notebook. All of this is to 
give the reader a sense of the drawings’ world.

S*%$+,%# -./& notebooks, 2014
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van de ene bron naar de andere. Er zijn twee 
motivaties (redenen en doelen) die helpen om 
tot een effectieve mens-machine improvisatie 
te komen – integratie en expressie. Integratie 
ontstaat wanneer het muziekspel van een 
mens-muzikant zich verbindt met machinaal 
gegenereerd materiaal. Expressie is het 
domein van onafhankelijke machine activiteit. 
Beyls beschrijft de complexe patronen in de 
tijd ontstaan vanuit het afwegen van de twee 
basismotivaties. Dergelijke gegenereerde 
patronen kun je eveneens zien evolueren in 
de verschillende implementaties van Beyls’ 
Sketches-programmas. Het is eigenlijk een 
code van improviserende algoritmes en 
improvisatie is een principe van wederzijdse 
beïnvloeding. Deze soort improvisatie toont 
sterke verwantschap met jazz improvisatie, 
daar kom ik later in dit essay op terug.

Het derde principe is creatie zonder vooringe-
nomenheid: dit betekent dat je steeds vanaf 
nul begint. Al vertrek je uiteraard wel steeds 
vanuit je eigen cultuur of biosfeer. Hoe com-
plexer het medium, hoe moeilijker het is om 
vanaf nul te beginnen. Beyls vertelde me dat 
wanneer hij een poosje afstand nam van een 
programma, het nadien altijd eenvoudiger was 
het opnieuw te schrijven – het is veel makkeli-
jker een nieuwe architectuur te ontwerpen 
dan de vorige proberen te begrijpen. Ik denk 
dat dit te maken heeft met zijn werktuiglijke 
intuïtie, zijn manier van onbewust program-
meren. Beyls is zo vloeiend in zijn proces dat 
hij codeert zoals iemand die blind typt. Plots 
houdt hij het topje van een potlood aan de 
lippen en vraagt wat iemand zou doen als 
hij de volgende stap in een proces niet kent. 
Het antwoord is natuurlijk dat je dan aan een 
potlood zuigt, een intiem voorwerp dat deel 
gaat uitmaken van een lichamelijke ervaring. 
Denken gebeurt juist tijdens en via de inte-
ractie met een voorwerp en omvat de relatie 
tussen het materiële en het immateriële. 
Ik begreep meteen wat hij bedoelde door 
een verband te leggen met het theoretische 
concept van de beeldschema’s3 (image sche-
mas). Ik ga hier later dieper op in omdat deze 
schema’s gebruikt kunnen worden om algorit-
mes te beschrijven. Zo zijn er beeldschema’s 
verbonden aan objecten die beschrijven wat 

3  Beeldschema’s: dynamisch belichaamde patronen. 
De beeldschema’s zijn onafhankelijk van plaats en tijd. 
Ze zijn multimodaal en hangen niet af van het visuele. 
Beeldschema’s zijn ook gekoppeld aan gereedschap-
pen die door de hand worden vastgehouden en 
drukken uit wat de hand en het gereedschap samen 
doen.

ons lichaam ermee doet. Beyls opmerking 
over het denken tijdens het knabbelen aan 
een potlood is hier een goed voorbeeld van.

Op een bepaald moment zal een technologie 
ophouden te functioneren, maar schilderijen 
en tekeningen doen dat nooit. Hoe recenter 
de technologie, hoe sneller ze verdwijnt. Het 
achterliggende idee wenst te overleven, niet 
het eigenlijke programma. De beelden in de 
notitieboeken zullen niet verdwijnen, maar 
hun algoritmes kunnen ook nooit meer wor-
den uitgevoerd of geïnstantieerd. Beyls kan 
dezelfde tekeningen nooit identiek herhalen, 
ze zullen altijd anders zijn omdat de algorit-
mes van de beweging van zijn handen nooit 
op identiek dezelfde manier kunnen worden 
uitgevoerd als voorheen.

Het vierde principe gaat over het maximalise-
ren van diversiteit. Beyls heeft het hier over 
zijn ervaringen met de onzichtbare processen 
die zich actief ontwikkelen in software. Zit 
hier enig potentieel? Men kan software bes-
chouwen als een virtuele machine, bijvoorbe-
eld in het concept van de finite state machine 
(FSM) die een brede waaier aan gedrags-
patronen kan manifesteren; van eenvoudig 
periodisch tot onvoorziene complexiteit. Een 
levend systeem daarentegen is misschien 
coherent, maar ook steeds onvoorspelbaar. 
Het principe van maximalisatie van diversiteit 
betekent dat je het potentieel en de limieten 
van een generatieve machine tracht te achter-
halen. Er zijn echte limieten: culturele cons-
tructies kunnen makkelijk stukgaan, terwijl 
degradatie in de natuur geleidelijk en adaptief 
verloopt. Er is hierbij een verschil tussen 
cultuur (top-down) en natuur (bottom-up), een 
verschil ook tussen samenwerken (collabora-
tie) en meewerken (coöperatie). Bij coöperatie 
leef je onafhankelijk in een gemeenschappe-
lijke omgeving en werk je samen aan een 
collectief doel (bottom-up). Bij collaboratie 
voer je gekregen instructies uit (top-down) en 
ben je dus niet langer zelfstandig. Van inno-
vatie kan pas sprake zijn in een bottom-up 
omgeving.  

Vergelijk het met improvisatie in de jazz-
muziek, men kan spreken van improvisatie 
met een machine. Dit zijn enkele conclusies 
die Beyls presenteerde in Improvisation as 
Speculative Computing, een paper voor een 
Italiaanse workshop in 2017:
Het principe van co-existentie suggereert dat 
mens en machine evolueren in een gemeen-
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recursive structure and behaves as a complex dy-
namical system. When tracking systems variables 
over time, emergent non-trivial patterns reveal 
experimental evidence of attractors demonstrating 
successful adaptation. (Beyls, 2018)

What Beyls is describing above is a complex 
system that has the concept of infinite vari-
ables. When improvising with a computer, you 
don’t want exact mappings from one source 
to the other. There are two motivations 
(reasons and goals) that help to achieve a 
real improvisation between machine and 
human; these are integration and expression. 
Integration is where the playing of the human 
musician connects with machine generated 
material, and expression is the domain of 
independent action from the machine. Beyls 
describes a system known as Pock that keeps 
track of the variables over time, and the 
emergent patterns that are seen in complex 
systems. We can also see these emergent 
patterns evolving from the variable sources 
in Beyls current programming of Sketches, 
which is basically a code of algorithms that 
improvise, and improvisation is a principle of 
mutual influence. This improvisation is quite 
similar to jazz improvisation and I will talk 
more about this later in my essay.

Principle 3 implies creation without predju-
dice: this means one starts from scratch. Of 
course you still begin in your own culture and 
biosphere. The more complex the medium, 
the more difficulties one has in beginning 
from scratch. Beyls explained that when he 
has been away from a program for some time 
it is always easier to begin anew. It is easier to 
create a new architecture than it is to try and 
understand the previous one. I think this has 
something to do with his mode of automatic 
intuition, a way of programming unconscious-
ly. Beyls is so fluent in his process that he 
codes like a touch-typist types. Suddenly, he 
puts his pencil in his mouth and asks what 
one does when they don’t know the next step 
in a process. The answer, of course, is that 
you suck on the pencil, an intimate object that 
becomes part of your body. Thinking happens 
while sucking on the pencil; it is the relation-
ship between the material and the immaterial. 
I understood what he meant immediately 
because of the conceptual metaphor theory 
concept of image schemas.3 We will explore 

3 Image Schemas: Dynamic embodied patterns. Image 
schemas take place in and through time. They are 
multimodal, not relying on the visual. Image schemas 

image schemas later on in this essay as they 
can be used to describe algorithms. Image 
schemas are also attached to objects de-
scribing what our bodies do with them. Beyls 
comments about thinking while sucking on a 
pencil are examples of using image schemas.

Technology stops functioning at some time 
but paintings and drawings do not. The more 
recent the technology the faster it disappears. 
What needs to survive is the idea, not the 
actual program. The notebook images that 
are scattered here will not go away, but their 
algorithms cannot be run, or instantiated, 
again either. Beyls cannot repeat the same 
drawings; they will always be different 
because the algorithms of movement in his 
hands cannot be executed as before.

Principle 4 is concerned with maximisation of 
diversity. Beyls is talking about his experienc-
es with invisible processes occuring within 
the machines for which he codes. Is there 
potential here? Does the machine exhibit 
predictable behavior? For example, a finite 
state machine (FSM) might feature cyclic to 
erratic behavior.

A living system may be coherent, but it is still 
unpredictable. The principle of maximisation 
of diversity means figuring out the potential 
and the functional limits of a generative 
machine. There are real boundaries: in culture 
things break down, whereas in nature there is 
a more graceful degradation in performance. 
Without overgeneralizing too much – the 
distinction between top down and bottom up 
is the difference between culture (top down) 
and nature (bottom up) – it is the difference 
between collaboration and cooperation. 
With cooperation you live independently in 
the same environment while cooperating 
on a common goal. In collaboration instruc-
tions given to the participants are carried 
out, contrary to their independence in a 
state of cooperation. Innovation uniquely 
emerges through the process of bottom up 
cooperation.

All of this sounds like improvisation in jazz; 
when a musician plays with a computer, it 
is improvisation with a machine. These are 
some of the conclusions Beyls presented 
in a paper for an Italian workshop in 2017: 
Improvisation as Speculative Computing:
The principle of coexistence suggests man and 

are also attached to tools held by the hand and express 
what the hand and tool do together.
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schappelijke biotoop, met potentieel wederzijdse 
doelstellingen en in een gemeenschappelijke 
inspanning. Volgens het principe van wederzijd-
se beïnvloeding is er per definitie niemand die 
controleert, mens en machine dragen met gelijke 
autoriteit bij tot de instandhouding van een we-
derkerig platform voor fragmentarische muzikale 
interactie. [Beyls 2017]

Systemen moeten meer zijn dan louter proce-
dureel, ze moeten dynamisch gedrag verto-
nen. Dit betekent dat variabelen hun waarden 
wijzigen als onderdeel van de code, dat 
elke instantiatie van een code anders is dan 
de vorige en de volgende. Een programma 
evolueert vanuit interne druk of vanuit eisen 
gesteld in de omgeving zoals gewijzigde 
motivatie van de programmeur of conditio-
nering vanuit de eigenheid van een specifiek 
medium.

Het idee van speculative computing past 
ook bij de metafoor van de lege pagina. Je 
kunt met alles beginnen, maar vanaf je eerste 
beslissing heb je iets om naar te verwijzen. Zo 
evolueer je geleidelijk aan van exploratie naar 
de exploitatie van wat je hebt gegenereerd. 
Wanneer je software schrijft ontwikkel je al-
goritmes die helpen je conceptuele ruimte te 
verkennen. Beginnen vanaf nul betekent dat 
je start met een idee en daarna bijleert over 
het potentieel van dat idee. Machinaal leren 
kan helpen de waarde van een algoritme te 
documenteren of hoe dit algoritme mens-ma-
chine interactie ondersteunt. Als Beyls praat 
en schrijft over improvisatie en hoe dat ons 
helpt om met complexiteit om te gaan, on-
derschrijft hij de opvattingen die David Borgo 
formuleert in zijn essay Sync or Swarm: Musi-
cal Improvisation and the Complex Dynamics 
of Group Creativity:
Terwijl we blijven zoeken naar manieren om 
muziek te improviseren, zouden we ook op zoek 
moeten naar manieren om potentiële medewer-
kers te helpen gemakkelijker en frequenter met 
elkaar om te gaan. Hoe solide en rechtvaardig 
een netwerksysteem is hangt rechtstreeks af van 
het bereik ervan en van het aantal interacties. We 
moeten er ook naar streven om de participatie 
vanuit de marge te maximaliseren in plaats van 
vanuit de kern. In complexe systemen zorgt de 
gezonde marge voor een snelle aanpassing, 
verhoogt ze de veerkracht en is ze bijna altijd de 
bron van innovatie. 

Beyls vertelde me dat hij beïnvloed werd 
door het Lydisch Chromatisch Concept, een 
vernieuwende muziektheorie die George 
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machine evolve in a shared biotope possibly 
sharing mutual objectives in a common effort. 
According to the principle of mutual influence, by 
definition, no one is in control; man and machine 
contribute with equal authority to the subsistence 
of a reciprocal playground (Beyls 2017).

Systems should be more than merely proce-
dural, they must also be dynamic. It means 
the code needs to adapt to internal pressures 
as well as constraints imposed by the envi-
ronment, including variable motivations of the 
programmer and concerns with output – spe-
cific physical conditioning by tangible media.

Speculative computing also fits with the 
metaphor of the blank page. You can start 
with anything, but given the first decision, 
one has something to refer to. The system 
evolves gradually from exploration of 
potential actions to exploitation of what was 
generated so far. When creating software, 
you develop algorithms helping to figure 
out the conceptual space you are exploring. 
Starting from scratch means one starts from 
a basic idea, then one discovers the potential 
of that idea. Machine learning can help to 
document the potential of an algorithm or 
how it performs while connecting human and 
machine. While talking and writing about the 
issues of improvisation and how it helps us to 
deal with complexity, Beyls agrees with David 
Borgo’s essay called Sync or Swarm: Musical 
Improvisation and the Complex Dynamics of 
Group Creativity (Borgo, 2006):
As we continue to explore ways of improvising 
music, we should look for ways to assist would-
be cooperators in interacting more easily and 
more frequently. The robustness and equity of 
a network system is a direct result of the range 
and number of interactions. We should also look 
to maximize participation from the fringes, rather 
than the core. In complex systems, a healthy fringe 
speeds adaptation, increases resilience, and is 
almost always the source of innovations.
Beyls then reported to me that he was profoundly 
influenced by The Lydian Chromatic Concept, 
an innovative tonal theory created for Jazz by 
George Russell (Russell, 2001[1953]). The theory 
uses only the Lydian scale and released Jazz from 
major and minor modes alone, opening it to modal 
music. The Lydian Chromatic Concept relies upon 
a theory of gravity in tonal relations. We will see a 
bit later that image schemas also rely on upon the 
forces that inform our bodies, such as gravity. Toru 
Takemitsu, the Japanese contemporary composer 
and theorist, stated “I’ve been strongly influen-
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ced by the Lydian Concept, which is not simply a 
musical method – we might call it a philosophy of 
music, or we might call it poetry.” That comment 
by Takemitsu is a clue to Beyls; when he is com-
posing code at his computer, he might as well 
be composing music, (as he often is through the 
code) or poetry. Beyls continuously asserts that 
he has no conscious idea of what he is doing or 
where he is going as he writes software.

In the garden or in his mind, Beyls wants 
to discover the processes or algorithms of 
growth. You can see dynamic processes in 
the garden that change by small degrees 
with every iteration. So, he often starts with 
concepts relating to nature. Good ideas are 
ambiguous because they hide their own 
potential. The idea becomes an abstraction 
of conceptual machinery, and in this sense, 
it requires energy to function properly. Once 
you have an idea, you formalize it by writing 
code, in itself a textual description. Partic-
ular circumstances make particular ideas 
– a frame of mind informed by innumerable 
unconscious space-time references.

Once formalized and implemented, the idea 
becomes functionally dynamic and subject to 
tangible inspection and manipulation. Its ini-
tially unknown potential starts to reveal itself. 
The system talks back to the programmer; 
the artist adjusts his perspectives through 
visual inspection of images or, in the case of 
interactive computer music, the program is 
further edited and debugged by listening to 
it. Beyls declares this process to support the 
instrumental investigation of the nature of his 
ideas. He continued saying that programming 
helps him to uncover his unknown self. “The 
act of programming relates to the way you 
think.” These are the words of a person who 
speaks fluently in the language of code, 
I believe Beyls is visualizing his thinking 
processes.

Sometimes the weight of the generated 
drawings is light and sometimes heavy, but 
all are based on notions of abstract behavior. 
One observes particular threads illuminating 
particular paths of reasoning. For example, 
a strong correlation persists between the 
Sketches program and the notebook draw-
ings. An invisible framework exists between 
all of the code Beyls created in Sketches as if 
they are a specific family of algorithms. Now, 
the program creates drawings suggesting a 
vibrant relationship with the hand drawings 
in the notebooks. In short, looking in a little 

more detail, some programs include an 
invisible, underpinning framework acting 
as a memory in addition to a self-contained 
contouring algorithm.

The invisible framework is geometric; 
frequently a star shape that could even 
have another star inside the first one. The 
contouring algorithm relies on a large number 
of parameters, in addition, it is not perfect, 
and that is a feature that pleases Beyls. 
Sometimes Sketches will start and then 
stop because the embedded intelligence is 
insufficient to complete the drawing. I see the 
same starting and stopping in the notebook 
drawings.

It is now time to show you some of the 
computer-generated drawings that came from 
Sketches while I was visiting and intensively 
discussing Beyls’ algorithms.

These two computer-generated drawings 
(figures 3a and 3b) are from the same rendi-
tion of the program. If you look closely you 
can see that many elements are similar: The 
direction is downward moving and slants from 
left to right. The shapes are similar in both 
drawings, but not exactly the same. They look 
like two different iterations of the same idea. 
Focusing on these two computer generated 
drawings makes me think of Herman Gold-
stine and John von Neumann’s description 
of programming from the 1940s as “the 
technique of providing a dynamic background 
to control the automatic evolution of a 
meaning. (Chun, 2011, p. 3; Goldstine & J. von 
Neumann, 1947)”. Figures 4a and 4b display a 
similar set of related drawings.
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Russell ontwikkelde voor de jazz [Russell, 
2001[1953]]. De theorie is gebaseerd op de 
lydische toonladder die de jazz verloste van 
de inperkende majeur- en mineurladder, zodat 
er een opening ontstond voor modale muziek. 
Het Lydisch Chromatisch Concept is gebouwd 
op de theorie van tonale zwaartekracht. Ook 
Beyls’ beeldschema’s hangen af van bepaalde 
krachten die ons lichaam informeren, zoals 
de zwaartekracht. Toru Takemitsu, een Ja-
pans hedendaags componist en theoreticus, 
schreef: “Ik ben sterk beïnvloed door het ly-
dische concept, dat niet zomaar een muzikale 
methode is, het is eerder een muziekfilosofie, 
of zelfs poëzie.” Dit geldt ook voor Beyls: wan-
neer hij code programmeert, componeert hij 
eigenlijk muziek of schrijft hij poëzie. Zoals hij 
zelf stelt, is hij zich dan vaak niet bewust van 
wat hij doet of waar hij met die code precies 
naartoe wil.

In zijn tuin zowel als in zijn geest is Beyls 
uit op het ontdekken en identificeren van 
groeiprocessen. In de tuin zijn er dynamische 
processen die bij elk bezoek een enigszins 
gewijzigde impressie opleveren. Hij start di-
kwijls met ideeën verwant aan natuurlijke vers-
chijnselen. Goede ideeën zijn ambigu omdat 
ze hun eigen potentieel verbergen. Het idee 
is aan abstractie van een conceptuele machi-
ne – wanneer je een idee hebt, schrijf je dat 
uit in code: het wordt een tekstuele beschrij-
ving. Bijzondere omstandigheden scheppen 
bijzondere ideeën. Ook onzichtbare factoren 
zoals de tijdruimtelijke context beïnvloeden de 
formulering van een willekeurig idee. 

Beyls maakt het verborgen potentieel van een 
idee zichtbaar door het als code te formule-
ren. Als het idee vormelijk geconcretiseerd is 
wordt het dynamisch en begint het systeem 
op zijn beurt met de programmeur te commu-
niceren. Die laatste kan hieruit inzicht verwer-
ven en daardoor het oorspronkelijke abstracte 
idee optimaliseren. Met dit proces, verklaarde 
Beyls, is hij in staat de eigenlijke aard van zijn 
eigen ideeën te ontwaren. Programmeren 
helpt hem zijn onbekende zelf te ontdekken: 
“Het programmeren zelf is nauw verbonden 
met de manier waarop je denkt”. Dit zijn de 
woorden van een persoon die vloeiend spree-
kt in de taal van de code. Ik denk dat Beyls op 
deze manier zijn denkprocessen visualiseert.

Soms geven de gegenereerde tekeningen 
een lichte indruk, dan weer zijn ze zwaar. Zijn 
oorspronkelijke ideeën waren nauw verbon-

den met abstracte processen en gedrag. Na 
enkele jaren te hebben gewerkt op deze 
manier, begin je een rode draad te ontwaren 
in zijn denken, een zeker pad dat hij volgt. Zo 
is er een sterke correlatie tussen het program-
ma Sketches en zijn handgemaakte tekenin-
gen. Er is een soort onzichtbaar kader voor 
alle codes die hij heeft gemaakt in Sketches, 
het lijkt wel of ze samen een soort familie van 
algoritmes vormen. Het programma genereert 
nu tekeningen die een duidelijke verwants-
chap vertonen met de tekeningen in Beyls’ 
notitieboekjes. In essentie berekent de code 
een onzichtbaar oppervlak en een specifiek 
contour-algoritme om dit oppervlak te omlij-
nen. Deze onzichtbare vorm is geometrisch, 
vaak heeft het de vorm van een ster met daa-
rin nog een andere ster. Het contour-algoritme 
geeft de variabelen voor de omtrek door zoals 
de graad van de hoeken en de lengte van de 
lijnen. Dat algoritme is op zich niet perfect, 
een eigenschap die Beyls wel bevalt. Soms 
start Sketches met een tekening om dan plots 
te onderbreken omdat de vereiste kennis 
ontbreekt. Dezelfde aarzelingen van starten 
en stoppen vind je ook terug in de tekeningen 
in de notitieboeken. 

Laat ons eens enkele computer-gegenereer-
de tekeningen uit Sketches bekijken, die ik 
zag toen ik bij Beyls op bezoek was om over 
zijn algoritmes te praten. 

Beelden 3a en 3b
Deze twee computer-gegenereerde tekeningen 
komen uit dezelfde levensfase van het program-
ma. Als je goed kijkt, zie je enkele gelijkenissen: 
de lijnen gaan naar beneden en lopen schuin af 
van links naar rechts. Ook de vormen zijn verge-
lijkbaar maar niet identiek. Ze zien eruit als twee 
verschillende iteraties van hetzelfde idee. Deze 
twee algoritmische tekeningen doen me denken 
aan hoe Herman Goldstine en John von Neumann 
de programmeertechniek in de jaren 40 beschre-
ven als “de techniek om een dynamische achter-
grond te bepalen, om de automatische evolutie 
van een betekenis te besturen” [Chun, 2011, p. 3; 
Goldstine & J. von Neumann, 1947].

Beelden 4a en 4b tonen een soortgelijke 
reeks verwante tekeningen.

Beelden 4a en 4b 
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BEELDSCHEMA’S EN ALGORITMES 

Hoe zijn de tekeningen in de notitieboekjes 
ontstaan? De codering die ik hierboven bes-
chreef ontstaat op dezelfde wijze als wanneer 
Beyls een manuele tekening maakt. We 
kunnen dit verklaren aan de hand van beelds-
chema’s: kleine kenniseenheden die automa-
tische handelingen aansturen. Deze moeten 
worden ingeschakeld als neurale patronen die 
voor elke persoon een specifieke betekenis 
krijgen. Beeldschema’s zijn abstracties die 
de basis vormen voor real-time handelingen. 
Cognitief psycholoog Raymond Gibbs schreef 
hierover: “Beeldschema’s zijn de essentiële 
lijm die de belichaamde ervaring, het denken 
en de taal met elkaar verbindt” [Gibbs, 2005, 
p. 113]. 

Algoritmes kun je karakteriseren en beschrij-
ven in dergelijke beeldschema’s, omdat zulke 
schema’s gelijkwaardig zijn aan de tekstuele 
beschrijving in code. In zijn handmatige 
tekeningen gebruikt Beyls een potlood om 
de groeiprocessen in zijn tuin zichtbaar te 
maken. Hij beweegt het potlood met zijn hand 
in bewegingen die worden bepaald door 
beeldschema’s. De schema’s zijn dus eigenlijk 
de code voor het bewegen van het potlood.

Beeldschema’s zijn de bouwstenen van het 
abstracte denken. Ze komen voort uit de 
menselijke ervaring maar – dit is het belan-
grijkst – ze bestaan daarvoor al en staan 
ter beschikking van het menselijk denken. 
Een fundamentele beeldschema-eenheid is 
op zich niet meer deelbaar. Samengestelde 

beeldschema’s ontstaan uit het koppelen van 
meerdere schema’s aan tijd en ruimte. [Kim-
mel, 2005, p. 289] In zijn baanbrekende boek 
The Body in the Mind schreef Mark Johnson 
dat primitieve beeldschema-eenheden on-
deelbare constructies (irreducible gestalts) 
beschrijven [Johnson, 1987, p. 44] – net zoals 
algoritmen ook onherleidbare bouwstenen 
zijn van het abstracte denken. In een stuk 
goed geschreven code is er niets overbodig, 
alle kleine deeltjes eenvoudige code verbin-
den zich met elkaar tot een meer complexe 
functionaliteit.

Cognitieve linguïsten raakten geïnteresseerd 
in beeldschema’s omdat ze daarin aspecten 
herkennen van algemene conceptuele orga-
nisatie, categorisatieprincipes, verwerkings-
mechanismen en invloeden van ervaring en 
omgeving [Geeraerts, 1990, p. 1]. Ik haal dit aan 
omdat we elk van deze concepten ook terug-
vinden in code. Raymond Gibbs onderschrijft 
de mogelijkheid dat beeldschema’s daadwer-
kelijk bestaan in de psychologie. Ze vormen 
volgens hem een belangrijk onderdeel in het 
menselijke denk- en taalproces. “Beeldsche-
ma’s kun je beschrijven als eigenschappen 
die voortvloeien uit onze gewone concep-
tuele systemen en komen dus niet expliciet 
voor in een specifiek exclusief gedeelte van 
de geest” [Gibbs & Colston, 1995, p. 370]. Met 
deze stelling kanten Gibbs en Herbert Cols-
ton zich tegen de heersende opvatting dat 
beeldschema’s zich in de hersenen nestelen 
als lange termijn herinneringen. Niet volgens 
Gibbs en Colston, want denken in beelds-
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IMAGE SCHEMAS AND ALGORITHMS

We have arrived at the place where I talk 
about how the notebook drawings have come 
to be. The coding that I described in the last 
section also occurs when Beyls is drawing 
with his hand and a pencil. How can that be? 
It happens because of image schemas, which 
are small units of knowledge that inform 
basic, automatic actions, and they must be 
enacted as neuronal patterns in each person 
for whom they achieve significance. Image 
schemas are abstractions that form the basis 
of real-time actions and performances. The 
cognitive psychologist Raymond Gibbs wrote: 
“Image schemas represent the essential glue 
that binds embodied experience, thought, 
and language” (Gibbs, 2005, p. 113).

I think that one can define and describe 
algorithms with image schemas because 
image schemas are equivalent to the written 
code text on a page instantiated through 
running the code. In the notebook drawings, 
Beyls used a pencil to visualize the processes 
of growth observed in nature. He moved the 
pencil with his hand, attached to his arm in 
gestures defined by image schemas, which 
act as the code for the hand movements 
while holding a pencil.

Image schemas are the building blocks 
of abstract thinking; come out of human 
experience; and most importantly, already 
exist and are available for use in constructing 
human thought. A primitive or basal image 
schema unit is a gestalt that is not further 

divisible. Compound image schemas emerge 
from linking several schemas in time or 
space (Kimmel, 2005, p. 289). In his seminal 
book, The Body in the Mind, Mark Johnson 
wrote that image schematic primitives make 
“irreducible gestalts” (Johnson, 1987, p. 44). 
Algorithms are also irreducible building 
blocks of abstract thinking. There is nothing 
in a piece of well-written code that is extra – 
these small bits of code link with others for a 
more complex series of actions.

Cognitive linguists became interested in 
image schemas because they exhibit ele-
ments of “general conceptual organization, 
categorization principles, processing mech-
anisms, and experiential and environmental 
influences” (Geeraerts, 1990, p. 1). I mention 
this because we can see each of these 
concepts in code. Raymond Gibbs supports 
the possibility that image schemas are 
psychologically real. He says that they are 
an important component of human real-time 
thought and language processes: “Image 
schemas might be characterized as emergent 
properties of our ordinary conceptual 
systems and therefore are not explicitly 
represented in any specific part of the mind” 
(Gibbs & Colston, 1995, p. 370). Gibbs and 
Herbert Colston write this in contrast to 
much of the literature, which assumed that 
image schemas embed themselves in the 
brain as long-term memories. Gibbs and 
Colston’s response to this assumption is that 
image schematic reasoning is an embodied 
simulation of events occurring in real-time 
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chema’s volgt een belichaamde simulatie van 
gebeurtenissen die zich op dat moment voor-
doen [Gibbs, 2005, pp. 114-115]. Een simulatie 
in de hersenen is als het uitvoeren van code. 
Hier kom ik dadelijk op terug wanneer ik het 
heb over de spiegelneuronen. Beschouw je 
een beeldschema vanuit het perspectief van 
lichaamsbeweging dan bieden simulaties de 
eigenlijke emergente ervaring van een ge-
baar. Deze gecodeerde handelingen bestaan 
dus niet op voorhand als gecodeerde struc-
tuur geactiveerd door conceptuele activiteit. 

Beeldschema’s tref je aan bij lichamelijke 
handelingen en ervaringsgerichte simulaties, 
zoals een compacte of complete handeling. 
Een specifiek soort schema, het zogenaamde 
lichaamsschema, is daarbij continu aanwezig 
op de achtergrond. Dit schema bepaalt de 
manier waarop ons lichaam onbewust houdin-
gen en posities aanneemt, aangepast aan de 
omgeving waarin het zich bevindt 

[Gallagher, 1995, pp. 225-245]. Het proprio-
ceptieve systeem dat via de zenuwuiteinden 
informatie doorgeeft aan de spieren en de 
huid controleert de actieve lichaamsschema’s. 
Dit systeem werkt als een soort zesde zintuig 
waardoor menselijke wezens veilig lichamelijk 
kunnen bewegen zonder overal tegenaan te 
lopen. Proprioceptie gebeurt volledig auto-
matisch, net zoals ademhaling. Maar er doet 
zich wel degelijk een bewuste waarneming 
voor die je vertelt waar je lichaam zich precies 
bevindt in een gegeven ruimte. Bijvoorbeeld, 
om rechtop te kunnen staan moeten de 

beeldschema’s verticaliteit, rechtop en balans 
worden geactiveerd [Gibbs, 2005, pp. 116-117].

Beeldschema’s zijn samenstellingen van 
verschillende eigenschappen die ontstaan uit 
voortdurende ervaringen in de echte wereld. 
Ze gedragen zich zoals attractors in de theo-
rie van zelforganisatie, een tak van de niet-li-
neaire vloeistofdynamica die ook wel bekend 
staat als de complexiteitstheorie. Attractors 
beschrijven voorkeurspatronen die helpen de 
stabiliteit te creëren en te behouden in een 
complex aanpassingsgericht systeem. Denk 
bijvoorbeeld aan de regelmatige baan die een 
planeet beschrijft om de zon, of de reguliere 
beweging van een rollende bal in een kom 
[Gibbs, 2005, p. 131].

Er bestaat nog een ander soort schema’s dat 
verschilt van de dynamische patroonschema’s. 
Deze vormen de conceptualisering van de 
fysieke ruimte en de rol die de ruimte inneemt 
in de organisatie van andere domeinen. In 
1975 schreef Leonard Talmy dat linguïstische 
structuren informeren over de ruimte door mi-
ddel van een verzameling primitieve basiseen-
heden. Deze primitieven vormen de basis van 
complexere constructies. De geometrische 
vormen waarmee Beyls zijn codering begint 
zijn vergelijkbaar met dit concept van primitie-
ve schema’s.

Talmy onderscheidt drie soorten primitieve 
beeldschema’s: topologische, oriënterende 
en dynamische kracht schema’s. Oriënterende 
primitieven bepalen relatieve posities tussen 
objecten, zoals bijvoorbeeld: dit object staat 
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(Gibbs, 2005, pp. 114-115). Simulation in 
the brain is like running code, which I will 
write more about shortly in a discussion of 
mirror neurons. When one looks at an image 
schema from the perspective of body action, 
simulations allow an experiential gestalt 
that emerges in real-time. Therefore, these 
codified actions do not preexist as encoded 
structure activated by conceptual activity.

Image schemas connect to embodied action 
and experiential simulations, such as a 
compact or complete action. A specific kind 
of schema, !"#$ %&'()*, functions contin-
uously in the background. These schemas 
determine the way our bodies unconsciously 
assume postures and positions appropriate 
to the real-time environment (Gallagher, 1995, 
pp. 225-245). The proprioceptive system, 
which takes data from nerve endings in 
muscles and skin, controls functioning !"#$ 
%&'()*%. This system operates as if it were 
a sixth sense, allowing embodied human 
beings to walk around without bumping into 
things. Proprioception is a fully automatic 
operation like breathing. However, it is con-
sciously perceived; it is perceptive feedback 
that tells a person where his or her body is 
located in space. For instance, to stand up 
straight it is necessary to activate the image 
schemas +(,-.&*/.-$, %-,*.0'-, and !*/*1&( 
(Gibbs, 2005, pp. 116-117).

Image schemas are composites of emergent 
properties that arise from ongoing experi-
ences in the real world, which is comparable 

to the role that attractors play in the realm of 
self-organization theory, a branch of nonlinear 
fluid dynamics, also known as complexity 
theory. Attractors describe preferred patterns 
that help to create and maintain stability in a 
complex adaptive system. An example is the 
regular path of planetary orbit, or a pint in 
the center of a bowl containing a rolling ball 
(Gibbs, 2005, p. 131).

There is another class of schemas different 
from dynamic pattern schemas. These 
constitute the conceptualization of physical 
space and the role that space plays in orga-
nizing other domains. In 1975, Leonard Talmy 
insightfully noted that linguistic structures talk 
about space using similar sets of primitives. 
A primitive is a basic unit that is the basis for 
more complex constructions. The geometrical 
shapes that Beyls begins his coding with are 
similar to this concept of a primitive.

Talmy delineated three kinds of primitive 
image schemas: topological, orientational, 
and force-dynamical. Orientational primitives 
define relative positions between objects 
such as in front of. Force-dynamical primitives 
use some kind of force, as in push, and they 
exist independently of other spatial details 
(Dodge & Lakoff, 2005, p. 65; J. Feldman, 
2006). Talmy’s three kinds of basic image 
schemas fit quite well with the coding pro-
cess. Topological primitives seem to define 
the embodied presence of Beyls in his code 
as he is in the floating network; orientational 
primitives are present in the contouring algo-
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rithms that modify the original code in each 
instantiation through changing variables, and 
force-dynamical primitives are the directions 
in which Beyls’ code generated drawings 
flow. English has many spatial relations words 
including under, through, around, and more. 
These concept names can be different in 
other languages but remain similar through 
corresponding image schemas. Actions, or 
kinetic schemas, also find their structures 
in primitive schemas. Lakoff uses the term 
“primitive image schema” in the same say 
way (J. Feldman, 2006, p. 137; Talmy, 1988).

Image schemas function as a generalization 
and abstraction of the dynamic patterns 
associated with things. At the level of pure 
image schema, the structure has no quali-
tative embellishment. When human thought 
and emotion join with an image schema, 
qualitative attributes occur during specified 
experiences. The abstract nature of image 
schemas diminishes as they instantiate them-
selves. Image schemas become personalized 
as they gain specificity. Qualitative attributes 
appear as the simulation of movement 
patterns activates and develops in a real-time 
context.

The concept of the motor-activities mo-
tor-schemas, defined by Jerome Feldman, 

is essential when talking about Peter Beyls’ 
hand, holding a pencil and putting that pencil 
to the pages of a notebook to trace the plants 
in his garden. I am making the case that these 
are algorithmic drawings of things produced 
by algorithms and that the notebooks use and 
include Lakoff and Johnson’s image schemas, 
which is the common denominator between 
Beyls’ two activities. Feldman believes that 
many motor image schemas are “universal 
across all languages and cultures”. The theory 
of embodiment maintains that children first 
learn image schemas through motor activities 
in the real world. These schemas operate 
inside a conceptual construction, while 
frames, the collection of cultural experiences 
within which image schemas operate, are the 
envelope or container within which image 
schemas function.

Mark Johnson (Johnson, 2008, p. 144) 
provides an excellent summary of his image 
schema conception:

1. Re-iterations of stable patterns and struc-
tures that originated out of sensorimotor 
experience (such as 23-#"41, 5,"1--
!*&6, 1(*,-5*,, .1-"2-, "1-21#(,).
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2. Because the topological structure of the 
perceptual whole remains preserved, 
there is an image-like quality.

3. Image schemas operate dynamically 
within and across time.

4. They are at the same time of the body and 
the mind, “physical and mental.”

5. They are ‘built’ in real-time, real-world 
environments.

6. They are realized as activation patters (or 
‘contours’) in topologic neural maps.

7. They are structures that link sensorimotor 
experience to conceptualization and 
language.

8. Their internal structures constrain 
inferences.

9. Let us go over the list and evaluate these 
conditions; do they also apply to what we 
now know about Peter Beyls’ algorithms? 
Number 1 on the list certainly applies to 
Beyls’ algorithms, and I believe that the 
visual images produced by his code, 
whether by his hand drawing or by his 
hand typing code also support number 
2. For number 3, yes again, as algorithms 
do operate dynamically in and across 

time, and with number 4, algorithms are 
executable orders, so they are both the 
idea of the order and capability to do the 
order. Yes, in number 5 as algorithms are 
built in real-time, real-world environments, 
and for number 6, activation patterns are 
called contours in programming, which is 
interesting because the contouring part 
of Beyls’ code includes infinite variables. 
Contouring patterns are coded in, and 
when a human performs an image schema 
or an algorithm, he/she provides multiple 
variables through embodied movement. 
Number 7 applies because the sensorim-
otor experience in this sentence contains 
infinite variables from the biosphere. 
Number 8 is equally valid for both image 
schemas and algorithms. I will end this 
evaluation with a relevant quote from 
Mark Johnson:

As patterns of sensory-motor experience, image 
schemas play a crucial role in the emergence of 
meaning and in our ability to engage in abstract 
conceptualization and reasoning that is grounded 
in our bodily engagement with our environment 
(Johnson, 2005, p. 15).

GESTURE COMPOSING THROUGH IMAGE SCHEMAS AND 
HAND-THINKING
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voor een ander. Kracht-dynamische primitie-
ven bevatten een bepaalde werkzaamheid, 
zoals in duw en zijn onafhankelijk van andere 
ruimtelijke details [Dodge & Lakoff, 2005, p. 
65; J. Feldman, 2006]. Talmy’s drie soorten 
primitieve beeldschema’s sluiten goed aan bij 
het coderingsproces.

Topologische primitieven lijken de belichaam-
de aanwezigheid van Beyls in zijn code te 
bepalen zoals hij metaforisch handelt in zijn 
zwevend netwerk. Oriënterende primitieven 
vind je dan weer terug in de contour-algorit-
men die bij elke instantiëring de oorspronkeli-
jke code wijzigen door wisselende variabelen. 
Kracht-dynamische primitieven tenslotte 
corresponderen met de flow in Beyls’ compu-
ter-gegenereerde tekeningen. De taal heeft 
veel woorden die slaan op ruimtelijke relaties, 
zoals onder, doorheen of rondom. De woor-
den voor deze concepten kunnen verschillen 
van taal tot taal, maar het concept blijft in elke 
taal hetzelfde vanwege de overeenkomstige 
achterliggende beeldschema’s. Handelingen 
of kinetische schema’s kun je ook herleiden 
tot structuren van primitieve schema’s.  Lakoff 
gebruikt de term primitief beeldschema in 
dezelfde betekenis [Feldman, 2006, p. 137; 
Talmy, 1988].

Beeldschema’s zijn een soort veralgemening 
en abstractie van dynamische patronen die 
samenhangen met de dingen. In een zuiver 
beeldschema bezit de structuur geen kwa-
litatieve eigenschappen. Pas wanneer bij 
een bepaalde ervaring het menselijk denken 
en de emotie worden verbonden met een 
beeldschema ontstaan kwalitatieve eigens-
chappen. Het abstracte karakter van beelds-
chema’s neemt dus af naarmate deze zichzelf 
instantiëren. Zodra ze winnen aan specificiteit 
worden beeldschema’s gepersonaliseerd. Op 
dat ogenblik ontstaan bepaalde kwalitatieve 
eigenschappen omdat de simulatie van bewe-
gingspatronen wordt geactiveerd door de 
ontwikkeling van een real-time context.

Als Peter Beyls een potlood vasthoudt en 
dat potlood beweegt in een notitieboek om 
de planten in zijn tuin te tekenen moeten we 
rekening houden met het concept motorische 
schema’s en activiteiten ontwikkeld door Jero-
me Feldman. Ik beschouw Beyls’ tekeningen 
als algoritmische tekeningen van objecten die 
op hun beurt door algoritmes bepaald zijn. 
In de notitieboeken herken ik de beeldsche-
ma’s van Lakoff en Johnson die Beyls’ twee 
activiteiten verbinden. Feldman stelt dat veel 
motorische beeldschema’s universeel zijn in 
alle talen en culturen. Volgens de belicha-

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   108 10/4/19   15:17



3 / Peter Beyls and Algorithm
s / 109 /

mingstheorie leren kinderen beeldschema’s 
tijdens motorische activiteiten in de dagelijkse 
omgang. Deze schema’s zijn werkzaam in 
eenzelfde conceptuele constructie terwijl de 
opgedane culturele ervaringen waarbinnen 
die beeldschema’s actief zijn een breed kader 
vormen; de container waarbinnen deze be-
eldschema’s functioneren.

Mark Johnson [Johnson, 2008, p. 144] vat zijn 
visie over het concept van een beeldschema 
voortreffelijk samen: 

1. Re-iteraties van stabiele patronen en struc-
turen die ontstaan uit sensomotorische 
ervaringen (zoals op-neer, voor-achter, 
ver-dichtbij, in-uit, op-onder).

2. Aangezien de topologische structuur 
van het perceptuele apparaat behouden 
blijft is er sprake van een beeld-achtige 
kwaliteit.

3. Beeldschema’s werken dynamisch in en 
door de tijd heen.

4. Ze bestaan tegelijkertijd in het lichaam en 
de geest, fysiek en mentaal.

5. Ze ontstaan op het eigenste moment, in 
werkelijke omgevingen.

6. Ze concretiseren als activeringspatronen 
in topologische neuronale patronen.

7. Het zijn structuren die sensomotorische 
ervaring koppelen aan conceptualiseren 
en taalgebruik.

8. Hun interne structuur bewerkstelligt 
zelfregulering.

Laten we stuk voor stuk bekijken of deze 
stellingen ook opgaan voor de algoritmes van 
Peter Beyls. Nummer 1 sowieso. De beelden 
die door zijn code worden gegenereerd 
of handgetekend lijken ook nummer 2 te 
onderschrijven. Ook nummer 3 klopt, want 
zijn algoritmes evolueren dynamisch en door 
de tijd heen. Nummer 4, de algoritmes zijn 
opdrachten die uitvoerbaar zijn, dus ze beva-
tten zowel het idee als het vermogen om een 
opdracht uit te voeren. Algoritmes worden 
daadwerkelijk ontworpen in reële, tastbare 
omgevingen (nummer 5). Nummer 6, in het 
programmeren worden activeringspatronen 
contouren genoemd, wat interessant is omdat 
het deel van Beyls’ code over de contouren 
een virtueel oneindig aantal variabelen bevat. 
Patronen voor contouren worden gecodeerd, 
en wanneer iemand een beeldschema of 
een algoritme uitvoert, wekt hij/zij meerdere 
variabelen op door middel van belichaamde 
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The embodied mind appears prominently 
in the introductory section of The Hand, an 
Organ of the Mind; What the Manual Tells the 
Mental. Editor Zdravko Radman introduces 
the subject by announcing that the dualistic 
division into mental and motor, or cognition 
versus embodiment, does not work anymore 
(Radman, 2013, p. xi). Hands are extensions 
of the brain, a place, or mode where thinking 
occurs. Psychologists Jana Inverson and 
Esther Thelen write:
Our argument for embodiment rests on the ne-
cessity for compatible dynamics so that percep-
tion, action, and cognition can be mutually and 
flexibly coupled. Such dynamic mutuality means 
that activity in any component of the system can 
potentially entrain activity in any other component. 
(Inverson & Thelen, 1999, p. 37)

I interpret entrain in this sense to mean 
mapping information that occurs in one mode 
simultaneously to another. Embodied cogni-
tion is multimodal; entrained domains are in 
different modes, such as aural and visual.

Gesturing is not merely an expressive motor 
act that comes about because of thought; 
rather, it is an extended part of the thought 
process. According to neurophysiologist 
Jonathan Cole:
Within the brain, the main sensory areas receiving 
feedback from the skin and the muscle spindles 
and tendon organs concerned with movement 
and position sense (proprioception) are found next 
to each other, and the area of the sensory cortex 
devoted to the hand expands similarly to the 
motor cortex”(Cole, 2013, p. 5).

Therefore, hands can provide humans, 
and other higher primates, with extended 
cognition by reaching out into space and 
performing operations parallel to procedures 
performed in the brain, like counting (Prinz, 
2013, p. xii). James Prinz, working in the 
philosophy of psychology wrote:
Haptic senses, because they often exploit body 
movement, may present space in a way that is 
more decidedly external. When we see an object 
and imagine reaching for it or exploring it with our 
hands, we convert the visual information into an 
action that quite literally extends into the world; 
this may contribute to our impression that things 
are out there: They are there to be touched.

The psychologist Susan Goldin-Meadow asks:
Is gesture simply about the expression of fully 
formed thought, and thus mainly a prop for in-
ter-agent communication (listeners appreciating 

meanings through other’s gestures), or might 
gesture function as part of the actual process of 
thinking? (Goldin-Meadow, 2003, p. 136)

Goldin-Meadow suggests that gestures 
participate in learning and reasoning activities 
through different representational systems; 
“Gesture...expands the set of representational 
tools available to speakers and listeners. It 
can redundantly reflect information represent-
ed through verbal formats, or it can augment 
the information, adding nuances possible 
only through visual or motor formats.” 
(Goldin-Meadow, 2003, p. 186). Gesture and 
thinking are continuously changing each 
other through a conceptual blending process, 
which often blends idiosyncratic information 
from two or more different mental spaces into 
a new, emergent outcome. Sometimes the 
blend creates a moment of conflict or tension; 
the resolution can lead to a creative change 
of course.

Writing or drawing on a piece of paper can 
enable thoughts that are not available without 
engaging the hands. This phenomenon is 
expressed simply in an exchange between 
the historian Charles Weiner and the scientist 
Richard Feynman:
Weiner once remarked casually that [a batch 
of notes and sketches] represented “a record 
of [Feynman’s] day-to-day work,” and Feynman 
reacted sharply. “I actually did the work on the 
paper,” he said. “Well,” Wiener said, “the work was 
done in your head, but the record of it is still here.” 
[Feynman’s reply:] “No, it’s not a record, not really, 
it’s working. You have to work on paper and this is 
the paper. Okay?” (Gleick, 1993, p. 409)

TOOLS FOR THE HAND AND THEIR ATTA3
CHED IMAGE SCHEMAS

It is the uses and inventions to which the hand has 
been put that, arguably, define us, whether this 
is tool use, writing, gesture, musical notation, or 
painting. (Cole, 2013, p. 6)

Musical notation and writing are sign systems 
that carry the meaning of the encoded 
information. Painting and gesture tend to 
convey and carry information through the 
movement of the hand itself. Tool use is 
closer to painting and gesture than to either 
notation system. The physical way a tool is 
handled influences the product of that tool: 
the information-rich object or environment 
the tool creates under the guidance of the 
thinking hand.
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A hand-held tool of enormous 
importance is one that, when applied 
to a surface, leaves traces and thus 
affords trace making. The device 
may be a stylus, brush, crayon, pen 
or pencil, but if it marks the surface, 
it can be used to depict and to write, 
to represent scenes and to specify 
words. (Gibson, 1979, p. 134)

J. J. Gibson is the author of the the-
ory of affordances (Gibson, 1979, pp. 
127-143). Affordance refers to action 
opportunities offered by objects 
and environments. The registration 
of these opportunities is immediate 
(Prinz, 2013, p. xi). One perceives 
affordances in real-time, directly from 
the environment. Image schema is 
another way to describe affordances 
attached to objects, which can also 
be actions attached to objects. There 
are a limited number of actions, or 
gestures in which a paint-loaded 
brush on paper can engage. Vari-
ations can appear between differ-
ent-sized brushes, or because of the 
brush’s material. However, there are 
still general image schemas attached 
to a brush; through the combination, 
modification, and repetition of these 
movements for the application of 
paint to paper a painting appears.

Some image schemas are already 
familiar. Some examples are the force 
of 32%'.10- #"41 with the hand or 
wrist pushing down on the brush. A 
line of some length is %"2,&(-3*-'-
0"*/; the 3.+"- schema as the hand 
pivots on the brush head and moves 
in a circular fashion, a variation of 
-4.%- schema where the brush twists 
on the paper; 32//-5",&( schema, 
pulling the brush in a pattern; and 
&$&/( schema, a repetitive set of 
image schema actions. While holding 
a paint-loaded brush, a finite set of 
actions is unconsciously combined 
with others as tracings occur on 
paper; this is a form of thinking 
through image schemas.
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beweging. Ook nummer 7 is van toepassing 
omdat de sensomotorische ervaring in deze 
zin de oneindigheid van de biosfeer omvat. 
Hetzelfde tenslotte voor nummer 8, dit geldt 
voor beeldschema’s zowel als voor algorit-
men. Ik sluit deze beoordeling dan ook af met 
een treffend citaat van Mark Johnson:
Als patronen van de sensomotorische ervaring 
spelen beeldschema’s een cruciale rol bij het 
ontstaan van betekenis en bij ons vermogen tot 
abstracte conceptualisering en redenering, ge-
baseerd op onze lichamelijke omgang met onze 
omgeving [Johnson, 2005, p. 15].

GEBAREN SAMENSTELLEN DOOR BEELDSCHEMA’S EN 
DENKEN MET DE HAND

Het concept van de belichaamde geest 
is prominent aanwezig in de inleiding van 
The Hand, an Organ of the Mind. What the 
Manual Tells the Mental. Redacteur Zdravko 
Radman gebruikt dit concept in zijn stelling 
dat de dualistische indeling in mentaal versus 
motorisch, of cognitie versus belichaming, 
niet meer verantwoord is [Radman, 2013, p. 
xi]. Handen zijn verlengstukken van de herse-
nen, de plaats waar het denken zich afspeelt. 
Psychologen Jana Inverson en Esther Thelen 
schrijven hierover:
Ons argument voor belichaming berust op de 
noodzaak van verenigbare dynamieken zodat 
perceptie, actie en cognitie wederzijds en flexi-
bel aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Een 
dergelijke dynamische wederkerigheid impliceert 
dat activiteit in eender welk onderdeel van het 
systeem, potentieel activiteit met zich kan mee-
brengen in eender welk ander onderdeel van dat 
systeem [Inverson & Thelen, 1999, p. 37]

Ik interpreteer dit met zich meebrengen als de 
mapping van informatie die zich tegelijkertijd 
in de ene en de andere modus voordoet. 
Belichaamde cognitie is multimodaal: de 
verschillende domeinen bevinden zich in 
verschillende modi, zoals bijvoorbeeld auditief 
en visueel.

Gebaren maken is niet alleen een expressieve 
motorische handeling die ontstaat door het 
denken, het is echt een verlengstuk van het 
denkproces. Neurofysioloog Jonathan Cole 
schrijft hierover: 
In de hersenen staan de belangrijkste sensori-
sche gebieden die feedback ontvangen vanuit 
de huid, de spierbundels en de pezen, wanneer 
deze betrokken zijn bij beweging en gevoel voor 
positie (proprioceptie), naast elkaar. De zone van 

de sensorische cortex die gewijd is aan de hand 
breidt zich op dezelfde manier uit naar de motori-
sche cortex [Cole, 2013, p. 5].

Mensen en andere hogere primaten verwer-
ven bijgevolg extra kennis via hun handen, 
door deze uit te strekken in de ruimte en 
handelingen uit te voeren parallel met de 
procedures die ze uitvoeren in hun hersenen, 
zoals bijvoorbeeld wanneer ze tellen [Prinz, 
2013, p. xii].

James Prinz, actief in de filosofie van de 
psychologie, stelt:
Omdat ze vaak gepaard gaan met lichaamsbe-
weging kunnen haptische zintuigen (de tastzin) 
de ruimte voorstellen op een meer uitgesproken 
uitwendige manier. Wanneer we een object zien 
en ons voorstellen dat we ernaar reiken of het 
met onze handen verkennen, zetten we de visu-
ele informatie om in werkelijke actie in de fysieke 
wereld. Dit draagt bij aan onze indruk dat er 
dingen zijn buiten ons: ze zijn er om aangeraakt te 
worden.

Psycholoog Susan Goldin-Meadow vraagt zich 
af:
Gaat het bij een gebaar eenvoudigweg om de 
uitdrukking van een volledig gevormde gedachte, 
en is het dus vooral een drager van communicatie 
tussen twee actoren (luisteraars die de beteke-
nissen verkrijgen via gebaren van anderen), of 
kan een gebaar ook functioneren als onderdeel 
van het eigenlijke denkproces? [ Goldin-Meadow, 
2003, p. 136].

Goldin-Meadow suggereert dat gebaren deel 
uitmaken van leer- en denkactiviteiten middels 
verschillende vormen van representatie: “Het 
gebaar (…) kun je toevoegen aan de verzame-
ling van instrumenten om iets voor te stellen 
en is beschikbaar voor zowel spreker als 
luisteraar. Het kan informatie complementair 
weergeven zoals die wordt doorgegeven via 
woorden, of het kan de informatie verrijken en 
extra nuances toevoegen die alleen mogelijk 
zijn via visuele waarneming of motorische ac-
ties” [Goldin-Meadow, 2003, p. 186]. Gebaren 
en denken herscheppen elkaar voortdurend 
in een conceptueel mengproces dat vaak 
idiosyncratische informatie van twee of meer 
verschillende mentale ruimtes combineert tot 
nieuwe, emergente informatie. Soms creëert 
deze kruising een moment van conflict of 
spanning en kan daarom leiden tot een crea-
tieve koerswijziging.

Schrijven of tekenen op een stuk papier kan 
gedachten opwekken die je niet zou krijgen 
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zonder je handen te gebruiken. Dit 
fenomeen wordt beschreven in een 
dialoog tussen historicus Charles 
Weiner en fysicus Richard Feynman:
Weiner merkte ooit terloops op dat (een 
stapel aantekeningen en schetsen): “Een 
weergave is van het dagelijkse werk 
van (Feynman)” en Feynman reageerde 
scherp. “Ikzélf ben het wel die dit werk 
op papier heeft gezet”. “Toegegeven”, 
zei Wiener, “je deed je werk in je hoofd, 
maar de weergave daarvan is nog 
steeds dit papier”. Feynman’s antwoord: 
“Nee, dit is geen weergave, niet écht, het 
gaat om het werken. Je moet werken op 
papier, en dit is het papier. Begrijp je?” 
[Gleick, 1993, p. 409]

INSTRUMENTEN VOOR DE HAND 
EN HUN BEELDSCHEMA’S

“Wat ons wellicht bepaalt, is hoe we 
onze handen gebruiken en wat we 
daarmee hebben aangevangen, of het 
nu gaat om het gebruik van een stuk 
gereedschap, het schrijven, een gebaar, 
een muzieknotatie of een schilderij” 
[Cole, 2013, p. 6].

Muzieknotatie en schrijven zijn 
tekensystemen die de betekenis 
van gecodeerde informatie dragen. 
Schilderijen en gebaren lijken pas 
informatie te kunnen overbrengen 
door de beweging van de hand zelf. 
Het gebruik van gereedschap staat 
dus dichter bij het schilderen en het 
gebaar dan bij beide notatiesys-
temen. De manier waarop iemand 
fysiek met een stuk gereedschap 
omgaat beïnvloedt het product dat 
ermee gemaakt is. Het resultaat is 
een object of omgeving vol informa-
tie, gemaakt door gereedschap dat 
werd aangestuurd door een ‘denken-
de’ hand. 
“Een door een hand vastgehouden stuk 
gereedschap is van belang wanneer het 
op een oppervlak wordt aangebracht, 
sporen nalaat en het zich dus veroorlooft 
om sporen na te laten. Dit object kan 
een stiftje zijn, een penseel, een pen, 
een potlood of een stuk krijt, maar als 
het een oppervlak raakt kan het worden 
gebruikt om scènes af te beelden of 
woorden te formuleren” [Gibson, 1979, p. 
134].

J. J. Gibson ontwikkelde de theorie 
van de actiemogelijkheid (Theory 
of Affordances) – actieve moge-
lijkheden eigen aan objecten of 
besloten in specifieke omgevingen 
[Gibson, 1979, pp. 127-143]. Het inzien 
van deze mogelijkheden gebeurt 
onmiddellijk [Prinz, 2013, p. xi]. Je 
ervaart ze steeds op het moment zelf, 
rechtstreeks vanuit de omgeving. De 
actiemogelijkheid van objecten, of 
acties gekoppeld aan een object, kun 
je vatten in beeldschema’s. Zo zijn er 
maar een beperkt aantal handelingen 
of gebaren waarmee je een verfkwast 
kunt gebruiken op papier. Maar 
daarbij kunnen wel variaties ontstaan 
vanwege de verschillende groottes 
van penselen of het type kwast. Er bli-
jven altijd algemene beeldschema’s 
verbonden aan het penseel: door de 
precieze combinatie, de verandering 
en de herhaling van bewegingen bij 
het aanbrengen van verf op papier 
verschijnt het uiteindelijke beeld.

Met sommige beeldschema’s zijn 
we al vertrouwd, zoals de kracht 
waarmee je het penseel naar be-
neden duwt of de druk van de pols 
op het penseel. Maar de schema’s 
zijn vaak complexer, zoals het sour-
ce-path-goal-schema: eerst speelt 
het draaischema waarbij je met je 
hand de borstelkop draait en cirkel-
vormig beweegt. Dit is een variatie 
op het schema waarbij het penseel 
draait op het papier. Vervolgens het 
trekkracht-schema waarbij je de 
borstel in een bepaald patroon trekt. 
Tenslotte het cyclische schema omvat 
een repetitieve reeks handelingen 
ontleend aan andere beeldschema’s. 
Wanneer je een verfkwast vasthoudt, 
wordt dus onbewust een eindige 
reeks handelingen gecombineerd 
bij het toepassen van verf op papier. 
Dit is een voorbeeld van denken met 
beeldschema’s.
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CONCLUSIES

Ik begon dit essay met Beyls’ werk in genera-
tieve algoritmes en een beschrijving van wat 
hij precies doet wanneer hij software schrijft, 
in het bijzonder, voor het programma Sket-
ches. Dit proces heb ik uitgelegd aan de hand 
van Beyls’ eigen woorden toen ik hem in 2018   
bezocht. Ik vermoedde dat ik in staat zou zijn 
een extra betekenis te geven aan zijn creatief 
proces door het conceptueel-metaforisch con-
cept van beeldschema’s te beschrijven, be-
eldschema’s die ook rechtstreeks verbonden 
zijn met de algoritmes die we met ons lichaam 
uitvoeren. Ik zocht naar een connectie tussen 
Beyls’ hand die enerzijds algoritmes tekent in 
zijn notitieboeken en anderzijds code geeft 
aan zijn computer. Ik deed dit aan de hand 
van beeldschema’s en door aan te tonen dat 
Beyls’ handen in beide gevallen corresponde-
rende activiteiten uitoefenen aangezien deze 
samenvallen in neurale netwerken van het 
menselijk brein. Dit is voor mij hetzelfde als 
poëzie.

CONCLUSIONS

We began this narrative with Beyls’ works 
in generative algorithms and a description 
of what he is doing as he types the code for 
his program Sketches into the computer. I 
explained this process mostly through Beyls’ 
own words recorded as we spoke for several 
days in Ghent. I suspected that I would be 
able to give another understanding of his pro-
cess by describing the conceptual metaphor 
theory concept of image schemas, which are 
also directly connected to the algorithms we 
perform with our bodies. I had to find the way 
that connects Beyls’ hand drawing algorithms 
and his hands typing code into the computer. 
I did this by discussing image schemas 
and showing that in essence, Beyls’ hands 
were performing similar activities in the two 
instances that are connected in the brain’s 
neural networks. My final comment is that this 
is poetry.
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