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Willem Elias

Peter Beyls: 
Man and 
Machine

The term ‘programmer’ is a neolo-
gism I heard for the very first time 
from my childhood friend Guido 
Lievens, with whom I shared a desk 
at the Aalst Atheneum, where we 
studied Latin and Greek in the 
second half of the sixties. There is no 
link with ‘May ’68’, the revolution for 
social emancipation: the function the 
term refers to is a consequence of 
an evolution rather than a revolution 
in itself. It was the evolution of ratio-
nality, which was slowly but steadily 
developing a prosthesis for the brain.

Ik hoorde het neologisme program-
meur voor het eerst uit de mond van 
mijn jeugdvriend Guido Lievens, met 
wie ik een lessenaar deelde aan het 
Atheneum van Aalst. We studeerden 
er samen Latijn-Grieks in de tweede 
helft van de jaren 60. Ook al was dat 
de periode van mei ‘68, de revolu-
tie van de sociale emancipatie, de 
programmeur, stond er volledig los 
van. Die is niet het gevolg van een 
revolutie, maar van een evolutie. 
De evolutie van de rationaliteit, die 

Peter Beyls, 
co-creatie 

tussen mens en 
machine.
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langzaam maar zeker een prothese voor de hersenen begon 
te ontwikkelen.

De wandelstok werd al vroeg in de geschiedenis van de 
mensheid uitgevonden met het doel ouderen te helpen. 
Dit houten hulpmiddel is inmiddels geëvolueerd tot een 
kunstbeen voor mensen die hun been zijn kwijtgeraakt. 
In het oude Egypte werden al prothesen vervaardigd om 
ontbrekende tanden te vervangen. Zichtverlies wordt al 
eeuwenlang gecompenseerd door lenzen in een metalen 
montuur. Een prothese voor de hersenen is nog maar een 
recente uitvinding van de 20ste eeuw. Ze hoort tot het lijstje 
van onomkeerbare wendingen in de geschiedenis, naast 
uitvindingen als het vuur, de keramische pot, het wiel, het 
schrift, buskruit, elektriciteit, warm water en gesneden brood.

Op een dag vertelde mijn klasgenoot me dat zijn oudere 
broer aan het studeren was om programmeur te worden. Dat 
was toen iemand die een computer kon controleren door 
bepaalde regels code uit te schrijven. In de praktijk zou hij tij-
dens de studie leren hoe hij ponskaarten op die manier kon 
prikken zodat een computer wist wat hij moest doen. Ik vond 
dit toen niet echt heel boeiend, maar Guido verzekerde me 
dat dit een beroep zou worden waar veel toekomst in zat.

Ook in wetenschappelijke kringen begon de computer een 
populair onderzoeksinstrument te worden. Ik hield me nog 
aan de oude manier en verplaatste me van bibliotheek naar 
bibliotheek, waar ik op oude planken in stoffige dossiers 
speurde naar papieren tekstmateriaal dat mij kon helpen 
in mijn studie. Mijn onderwerp: Wat beschouwden filosofen 
halverwege de 20ste eeuw als potentiële functies van kunst? 
Kunst vernauwde ik al snel tot beeldende kunst, want ik 
ontdekte dat uitspraken die klopten voor visuele kunst, niet 
per definitie golden voor de auditieve kunst, laat staan die 
over geur, smaak of tastzin. Tijdens mijn onderzoek botste ik 
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To aid the elderly, the walking stick was invented very early 
on in human history and this tool has by now evolved into 
artificial limbs for those who have lost theirs. In Ancient 
Egypt, dentures were used to replace missing teeth. Sight 
loss has been compensated with faceted lenses set in a 
frame for centuries. But a prosthesis for the brain is definite-
ly a 20th-century invention. It belongs on the list of irrevers-
ible twists in history, along with inventions such as fire, the 
ceramic pot, the wheel, writing, gunpowder, electricity, hot 
water and sliced bread.

One day, my classmate told me his older brother was 
studying to become a ‘programmer’. This was supposed to 
be about managing a computer’s operation by prescribing 
certain rules. In practice, he would learn how to puncture 
cards in such a way that a computer would know what to 
do. I wasn’t inspired, but my mate assured me this would 
become an occupation with worthy future prospects.

In scientific circles too, the computer was becoming a 
favorite research instrument. I stuck to the old way, moving 
around physically between libraries, where I searched 
dust-laden files and shelves for text material printed on 
paper that could enlighten me on my chosen subject: what 
did mid-20th-century philosophers consider to be potential 
functions of art? The subject was soon narrowed down to 
‘fine arts’, as very soon I discovered that statements that 
were true for matters of the eye were not applicable to 
issues of the ear, let alone smell, taste or touch. In the eight-
ies I used to bump into peers, researchers in psychology like 
me, moving around shoe boxes overflowing with punched 
cards. Their PhD theses were peppered with pie charts in 
vibrant colors representing quantitative data.

My own conclusions, reached hermeneutically by synthe-
sizing philosophical reading matter, were that art can have 
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in de jaren 80 op collega’s en onderzoekers 
in de psychologie zoals ik, die schoendozen 
boordevol ponskaarten verplaatsten. Hun 
doctoraatsthesissen waren doorspekt met 
taartdiagrammen in levendige kleuren, vol 
kwantitatieve data.

De conclusie van mijn onderzoek, die ik 
hermeneutisch had bereikt op basis van alle 
filosofische literatuur die ik had doorgenomen, 
was dat kunst heel wat verschillende functies 
kon hebben. Terwijl de ene filosoof wees op 
het sociaal-politieke aspect van kunst, be-
weerde een andere dat de esthetische functie 
op zich al volstond: het plezier dat een kunst-
beleving opleverde, het hedonistische effect. 
Nog anderen vonden de cognitieve functie 
dan weer van essentieel belang. De verschil-
lende stromingen, zoals het Freudiaanse 
marxisme, de fenomenologische hermeneu-
tiek, de taalanalyse of de (post)structuralisti-
sche semiotiek vonden elkaar dan weer in de 
visie dat kunst het vermogen in zich had om 
toeschouwers te leren omgaan met het ande-
re: dat wat uitzonderlijk en ongebruikelijk, of 
zeer divers en bijzonder was.

Dat leek me toen een heel acceptabele 
conclusie van mijn literatuurstudie. Jaren later 
onderzocht de Nederlandse kunstdocent 
Folkert Haanstra dezelfde vraag, maar dan op 
basis van empirisch onderzoek, met behulp 
van een computer. In zijn meta-onderzoek 
trachtte hij uit allerlei empirische bevindingen 
conclusies te trekken over het effect van kunst 
op de mens. Met als doel een gefundeerd 

argument te vinden om kunst als apart vak 
te integreren in het onderwijs. Hij kwam op 
dezelfde conclusie als ik: kunst maakte men-
sen vertrouwd met dat wat anders is, en droeg 
op die manier bij aan de mensheid.

CONTEXT

Waarom schrijf ik over deze persoonlijke 
anekdotes in een tekst die over het oeuvre 
van mijn tijdgenoot Peter Beyls zou moeten 
gaan? Omdat ik peil naar de filosofie van het 
type mens dat zijn toevlucht neemt tot com-
putertechnologie. En daarbij stoot ik al snel 
op een ambiguïteit: hij wil dan wel bevriend 
blijven met de computer, maar zijn subjectivi-
teit, eigen aan de mens, blijft primeren op de 
technologische objectiviteit. Daarom concen-
treert hij zich, ondanks zijn wetenschappelijke 
kennis van de computertechnologie, niet op 
de louter technologische competenties zelf, 
wat zou betekenen dat hij kennis moest ver-
garen gewoon om kennis te vergaren. Nee, 
hij richt zich dieper op filosofisch-existentiële 
vragen enerzijds en op het vinden van inspira-
tie in met de hand gemaakte kunst anderzijds.

Wanneer je Peter Beyls ontmoet, is het verras-
send, op een aangename manier, te beseffen 
dat hij geen robot is. Want wanneer een 
toeschouwer voor het eerst zijn tekeningen 
ziet, zou hij verwachten dat iemand hem zegt 
dat deze zijn gemaakt door een niet-menselijk 
wezen dat objecten creëert. Een eigenschap 
die je niet meteen verwacht van niet-menselij-
ke wezens, behalve dan bij vogels misschien, 
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many functions. I found that, whereas one 
philosopher pointed out the socio-political 
aspect, another one claimed the aesthetic 
function was more than enough, or the 
pleasure this procured, the hedonistic effect. 
Yet, others considered the cognitive function 
to be of essential significance. The various 
currents, e.g. Freudian-Marxism, phenome-
nological-hermeneutics, language analytics 
and (post)structuralist-semiotics, agreed the 
function of art was to be found in its capacity 
to teach spectators to deal with ‘otherness’, 
that which is exceptional and unusual, highly 
diverse and particular.

Which seems like an agreeable enough 
conclusion of a literature review to me. Years 
later, the Dutch art educator Folkert Haanstra 
put forward the same question in his thesis, 
however, he engaged in empirical research 
using a computer. His meta-research was an 
attempt to start from all kinds of empirical 
findings and end up with a synthetical conclu-
sion of the effect art can have on man – his 
objective was to develop an argument to 
integrate art as a subject in education. His 
conclusion was the same as mine: familiar-
izing people with otherness is what art can 
contribute to humanity.

CONTEXT

Why am I telling you all these rather personal 
anecdotes in an text that is supposed to 
be about the oeuvre of my contemporary 
Peter Beyls? Because I am probing the 

philosophy of the kind of person who resorts 
to using computer technology. However, 
soon I figured out an ambiguity: his purpose 
is to remain friends with the computer. The 
subjectivity of his incarnated humanity keeps 
prevailing on technological objectivity. This is 
why, despite his knowledge of the scientific 
basis of computer technology, he does not 
wish to concentrate on technological compe-
tence, which would entail gaining knowledge 
for knowledge’s sake, instead his focus is on 
philosophical-existential questions on the 
one hand and finding inspiration in manually 
crafted art on the other hand.

On meeting Peter Beyls, it is a pleasant 
surprise to realize that he is not a robot. 
When a spectator encounters his drawings 
for the first time, he expects to be told that 
these were made by a non-human that is 
creating objects, which is something we 
do not expect from non-humans – except, 
perhaps a bird’s nest. For just a moment he 
will even doubt (with as much uncertainty as 
inspires his doubts whether a god may have 
conceived of the universe), whether a human 
being ever existed to design the basic pattern 
for it, the matrix, which (as in the case of the 
maybe-god) has hardly any connection with 
the ever ongoing production that makes it 
feasible to keep making this kind of art until 
the end of time – or at least to a finish that is 
unpredictable without cybernetics.

This is a first characteristic of Peter Beyls’ 
work: the fact that there seems to be no end 
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die tenslotte een vogelnestje kunnen bouwen. 
Dit brengt de toeschouwer aan het twijfelen 
(het voedt zijn twijfel of er ooit een god is 
geweest die het universum heeft geschapen). 
Of heeft er ooit een mens bestaan die het 
basispatroon, de matrix, ontwierp? Dit patroon 
heeft intussen (net als een mogelijke god) 
nog nauwelijks te maken met de stroom aan 
productie die tot het einde van de tijden dit 
soort kunst zou kunnen blijven maken – of 
tenminste tot een einde dat zonder cyberneti-
ca onvoorspelbaar is.

Dit is een eerste kenmerk van het werk van 
Peter Beyls: het feit dat er geen einde aan 
lijkt te komen. Dit idee van dat er geen einde 
aan komt betekent niet dat het saai is (als in: 
te veel van het goede), zoals mensen al snel 
zouden denken. Nee, je moet het opvatten 
in de filosofische zin. Het heeft te maken met 
de vraag naar het verschil tussen eind en 
begin, en naar het niemandsland waar het 
ene in het andere overgaat. Dit is heel eigen 
aan Beyls’ soort kunst, en heel anders dan de 
traditionele kunst. Want in traditionele kunst 
zijn juist de finaliteit en de vastberadenheid 
de belangrijkste kenmerken: een kunstwerk 
wordt verondersteld te zijn voltooid. Bij een 
schilderij is er geen extra verftoets meer 
nodig. Finito. Strijk er nog een laag vernis over 
om het eindresultaat vooral te behouden zoals 
het is. De kunstenaar is dan blij dat het werk 
blijft zoals het op dat moment is. Zo blij dat het 
werk een feestje verdient: een vernissage. De 
doop van het werk, dat nu een eigen leven 
kan beginnen leiden, in de geschiedenis van 

de kunst of in de schaduw ervan. Vroeger 
werd daarbij in de derde persoon steeds het 
bewijs van authenticiteit toegevoegd: “Zij, 
hij, de schilder bijvoorbeeld, de meester, de 
magister, vervaardigde, fecit (in het Latijn, van 
het werkwoord facere).” Het werk was zo een 
fact, een feit geworden. Zo kon het hele circus 
beginnen.

Hetzelfde geldt ook voor het tweede tradi-
tionele medium van de beeldende kunsten: 
de sculptuur, van het Latijnse sculptere – iets 
uitslijpen, in steen houwen. Strikt genomen is 
de benaming van deze activiteit verkeerd ge-
kozen, want ze sluit het soort kunst uit waarbij 
een driedimensionaal object wordt gemaakt 
vanuit het niets. Zoals bijvoorbeeld een object 
dat met duimen en vingers wordt gekneed uit 
een homp klei om het gewenste resultaat te 
verkrijgen. Is de verkregen vorm perfect, dan 
gaat het de oven in en wordt het bestendigd 
als terracotta – tot het daarna per ongeluk 
breekt door entropie, of wordt vernietigd door 
fanatieke vandalen met een bepaalde religi-
euze of politieke overtuiging. De eigenlijk ac-
tiviteit die zijn naam gaf aan deze kunstvorm, 
het sculpturen of uithakken van een vorm uit 
ruwe steen, moet een bepaald eindproduct 
opleveren. Hak je wat te veel uit, dan bereik 
je niet meer wat je oorspronkelijk wilde. Zelfs 
superlijm lost in dit geval het probleem niet 
meer op. De toets van de meester is doorslag-
gevend, welk materiaal hij ook kiest, of het nu 
hout is of steen.
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to it. But this idea that ‘there is no end to it’ is 
not, in this case, to be understood as “boring” 
(too much of a good thing), as the expression 
might be interpreted in the vernacular. It is 
to be understood in the philosophical sense, 
with its imagination as to the question of 
the difference between both and also the 
no-man’s land where one turns into the other. 
This is quite specific to his type of art. Finality 
and determination are, after all, main features 
of traditional art; a work of art is assumed to 
be finished. A painting does not require even 
one more touch of paint. Finito. Put some 
varnish on top of it, to preserve it as it is. The 
maker is happy for it to remain as it is at that 
point. So happy, in fact, that it warrants a 
party: a ‘vernissage’ (varnishing), the baptism 
that preserves the work, so its life can begin, 
in the history of art or in its shadow. In the old 
days, proof of authenticity was added in the 
third person: “she, he, the painter, say, the 
master, the magister, made it, fecit from the 

verb facere.” The work has become a factum, 
it became fact. Let’s start the circus.

The same observation applies to the second 
traditional fine art medium: sculpture, from 
the Latin sculptere – to cut out, carve in 
stone. The designation of this activity is 
in fact a misnomer, since erroneously, it 
does not denote the activity of developing 
a three-dimensional object out of nothing, 
which would include, for instance, fashioning 
an object from clay, using one’s thumbs and 
fingers to obtain the desired result. Once this 
clay object is considered perfect, it is baked 
and thus perpetuated as terracotta – until it 
gets broken accidentally (entropy interferes) 
or it gets smashed by fanatical vandals 
of religious or political conviction. For the 
activity that gave its name to this art form, the 
act of cutting rough stone, a final completed 
end product was mandatory. Carve off too 
much, and it is no longer what it was intended 

P!"!# B!$%& at work in the studio, 2018
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Je hebt verschillende manieren om driedi-
mensionale kunstwerken te produceren. De 
ene bestaat uit het gedeeltelijk afbreken van 
natuurlijk voorkomende materie (steen, hout), 
de andere uit het omzetten van natuurlijke 
materialen (klei) in objecten. Ergens tussenin 
is er ook de klasse van de metalen sculpturen. 
Daarbij wordt het beeld eerst gemaakt in was, 
met daarrond mallen van klei, die dan samen 
de oven ingaan. Als de was door de hitte 
van de oven volledig gesmolten is, wordt de 
efemere cire perdu (verloren was) vervangen 
door gloeiend heet vloeibaar brons dat in de 
mallen wordt gegoten. Dat metaal verhardt 
waardoor het beeld wordt vereeuwigd. Voor-
dat het werk klaar is om aan het kritische oog 
te worden tentoongesteld, wordt soms nog 
een kunstmatige laag patina aangebracht, een 
equivalent van vernis. Deze patinage verleent 
zijn naam niet aan de sociale inwijding, dus 
heet de opening van een tentoonstelling 
met bronzen beelden net zoals die van de 
schilders: een vernissage. Waarbij dit wordt 
getoond, en niet dat. Een kunstwerk is dit 
geworden, deze bepaalde vorm, die tegelij-
kertijd impliceert dat alle mogelijke dats niet 
zijn ontstaan. Uniciteit en exclusiviteit zijn de 
sleutels om dit soort kunst te waarderen, zelfs 
in die mate dat nieuwheid – wat een blasfe-
mie! – een belangrijker criterium is geworden 
dan schoonheid.

De kunst begon met iets wat je nog altijd 
schilderkunst kunt noemen – door het gebruik 
van bepaalde materialen, eerder dan door de 
vorm. Een voorstelling van de werkelijkheid 

zoals ze was en niet zoals ze idealiter zou 
moeten zijn. Dit doet meteen denken aan 
Plato, de vader van de westerse filosofie. Tot 
dan toe zou het ondenkbaar zijn geweest 
om een vrouw te schilderen zonder hoofd. 
Of haar af te beelden zonder aantrekkelijk 
lichaam of zonder haar typische eigenschap 
om te kunnen bevallen. Een vrouw dus, vol-
ledig behaard en al, in plaats van een glad 
geëpileerde Venus zoals Botticelli die later 
beeldhouwde, als de ultieme perfecte vrouw. 
Wat een regelrechte aanfluiting van de regels 
van zijn school, de Academie, dat immers nog 
steeds het instituut was van Plato. Met L’Origi-
ne du Monde van Gustave Courbet (1819-1877) 
kwam ook l’origine de l’art moderne. De titel 
van dit werk van Courbet bevat het woord 
origine, dat ook de wortel is van het woord 
originaliteit, dat later het belangrijkste criteri-
um voor moderne kunst zou worden wanneer 
de nieuwheid de schoonheid zou vervangen.

Het Realisme was dus de eerste avant-garde. 
Maar Plato werd nog meer geschoffeerd 
wanneer kunstenaars stopten met schilderen 
wat zij dachten dat de werkelijkheid was, en 
de werkelijkheid begonnen af te beelden 
zoals zij die fysiek zagen. Bomen werden rood 
in plaats van groen en een kathedraal zag 
er anders uit naargelang het seizoen, door 
de opschuivende invloed van het zonlicht. 
Niet het onderwerp zelf was nog belangrijk, 
maar wel hoe onze zintuigen ons vertellen 
dat het eruitziet. Zo werd het Impressionisme 
de tweede avant-gardistische beweging, die 
tot doel had de zintuigen te bevrijden en ze 
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to be. In this case, Superglue won’t solve 
the problem. The master’s touch is decisive, 
whatever material was chosen, whether it be 
wood or stone.

Somewhere between these two methods of 
producing three-dimensional works of art, 
of which one involves partially demolishing 
naturally occurring material objects (stone, 
wood) and the other involves transforming 
natural materials (clay) into objects, we also 
consider a class of metal sculptures cast from 
clay shapes, transformed into wax via molds 
or straight into wax. Once the wax has melted 
away in the heat of the oven, the ephemeral 
‘cire perdu’ (lost wax) is then replaced by hot 
liquid bronze, which will harden and become 
as eternal as feasible. Before being ready 
to be exposed to the critical eye, a wanted 
unnatural patina is applied, an equivalent 
of varnish. This patinage is not known as a 
social event and so the opening of exhibitions 
showing bronze sculptures happens under 
the same banner as the painters’: a vernis-
sage. This! Not that. Since a work of art has 
become ‘this’ also implies all possible ‘thats’ 
have not come into existence. Uniqueness 
and exclusivity are the keys by which to 
appreciate this kind of art, even to the degree 
that ‘novelty’ has – most blasphemously – 
bumped ‘beauty’ off its throne.

It started with something that could still 
be called painting because of the use of 
particular materials but not because of con-
siderations of form. A presentation of reality 

as it was and not as it should be ideally. It is 
straightforward to think of Plato, the philoso-
pher-in-chief of the West. Until then, it would 
have been unthinkable to paint a woman 
without a head, without showing an attractive 
body or to display the original capacity to 
give birth, complete with a bush, instead of a 
depilated Venus such as the one by Botticelli, 
the ultimate perfect woman. This was a mock-
ery of the rules set by the patron philosopher 
of the Academy, his school. L’origine du 
Monde by Gustave Courbet (1819-1877) is also 
l’origine de l’art moderne. The title of this 
work by Courbet contains the word ‘origin’, 
the root of the word originality - which would 
subsequently become the main criterium for 
modern art when novelty replaced beauty.

So Realism was the first avant-garde. But 
Plato was scoffed at even more tauntingly 
when artists stopped painting what they 
thought reality was like and started painting 
reality as they saw it. Trees became red 
instead of green and a cathedral was shown 
to appear different depending on the 
seasons, because of the shifting impact of 
sunlight. Not what we considered a subject 
to be, but what our senses tell us it looks like, 
became important. Impressionism was the 
second avant-garde movement, which aimed 
to liberate the senses and to grant them 
authority based on empirical knowledge. 
After centuries of searching for the perfect 
proportions, whether or not by resorting to 
mathematical or pseudo-mathematical sys-
tems such as the ‘golden ratio’, a movement 
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autoriteit te geven op basis van empirische 
kennis. Na eeuwen zoeken naar de perfecte 
proporties, al dan niet door gebruik van 
wiskundige of pseudo-mathematische sys-
temen zoals de gulden snede, ontstond een 
beweging die zijn kracht uitte in vervorming 
en overdrijving. Het Expressionisme werd de 
derde avant-gardebeweging en Plato was 
definitief geschiedenis.

Tot dan toe bleven de reacties op het acade-
misme nog beleefd – al waren er sommigen 
die dit betwistten, zeker bij het beschouwen 
van L’Origine du Monde. Maar er was nog 
niemand die de spot had gedreven met de 
mimiek van het academisme, met hun wens 
om de werkelijkheid na te bootsen. Met reden 
ook, want het resultaat was in feite idealisering 
in plaats van nabootsing. Aanvankelijk was 
dit een dodelijk ernstige zaak: het Kubisme 
analyseerde en synthetiseerde objecten tot 
geometrische patronen, de abstractie herleid-
de alles tot vormen en kleuren, zonder ook 
maar enige figuratie te behouden. Maar toen 
kwam Marcel Duchamp, die het creëren van 
kunst overbodig vond: waarom een realiteit 
imiteren die al bestaat? Hij vond de readyma-
des uit: kant-en-klare werken, kunstwerken die 
geen enkele manuele ingreep meer vereisten, 
maar volstonden met het tonen van de artis-
tieke context. Was zijn Fontaine misschien een 
groteske spot van L’Origine du Monde?

Wat ook de betekenis was, je kunt een hele 
bibliotheek vullen met alle mogelijke inter-
pretaties van het werk. Duchamp maakte 

zijn voorgangers en tijdgenoten gewoon 
belachelijk, zij die nog steeds bereid waren 
hun handen vuil te maken met verf en terpen-
tijn. Hij noemde ze bête comme un peintre, 
zo dom als een schilder. Want dat was zijn 
keerpunt. Kunst moest niet mooi zijn. Kunst 
moet ons aanzetten om over de dingen na 
te denken. Het moet ons gebruikelijke per-
spectief veranderen, ons aansporen om wat 
zorgvuldiger te werk te gaan. Het moet ook 
niet allemaal uniek meer zijn, kopiëren en 
dupliceren van kunstwerken is allemaal toe-
gestaan. Er werd trouwens ooit gesuggereerd 
dat Fontaine werd gemaakt door een vrouw. 
Maar dat maakt allemaal niet uit. Duchamps 
readymades waren een vroegrijpe uitdrukking 
van de idee van La mort de l’auteur die filo-
sofen als Barthes en Foucault 50 jaar later in 
het kunsttheoretische debat zouden brengen. 
Het kunstwerk in kwestie bestond niet uit het 
object zelf, maar vooral uit de immateriële 
discussie of Fontaine al dan niet een echt 
kunstwerk was.

Dit was dan ook het belangrijkste gesprek-
sonderwerp bij de opening van de jaarlijkse 
tentoonstelling van de Society of Independent 
Artists in het Grand Central Palace in New York 
in 1917, waar alles tentoongesteld kon worden 
zolang het maar kunst was. Duchamp bewaar-
de het oorspronkelijke urinoir niet eens. In de 
jaren 60 liet hij samen met kunsthandelaar 
Arturo Schwarz tien kopieën maken, die hij 
allemaal aan musea verkocht. Pas op dat 
moment werden de objecten gepromoveerd 
tot kunst, ook al waren het dan allemaal iden-
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arose that expressed its power in deformation 
and exaggeration. Expressionism became the 
third avant-garde movement – and Plato was 
history.

Up till then, reactions against academism had 
been polite – though some disagreed on this 
point when considering L’origine du monde. 
Nobody had been mocking the mimicry of ac-
ademism yet (its desire to reproduce reality) 
and with a reason, since the result was in fact 
idealization rather than imitation. At first, this 
was a deadly serious matter: cubism analyzed 
and synthesized objects into geometric 
patterns, abstraction reduced everything to 
shapes and colors, without preserving any 
figuration. Then came Marcel Duchamp, who 
considered the creation of art to be superflu-
ous. Why imitate a reality that already exists? 
He invented the ready-made, a work of art 
that did not require any manual interventions 
apart from showing it an artistic context. Was 
his Fountain a grotesque mockery of L’origine 
du monde? Either way, a whole library could 
be filled with multiple potential interpreta-
tions. Duchamp ridiculed his predecessors 
and contemporaries, who were still willing to 
dirty their hands with paint and turpentine. He 
called them Bête comme un peintre (stupid 
as a painter). Because that was his turning 
point. Art should not be beautiful. Art must 
motivate us to think about things. Art needs 
to transform our customary perspective. And 
make us tread more carefully. It should not be 
unique, either. Copying and multiplying works 
of art is allowed. It has been suggested that 

Fountain was created by a woman. It doesn’t 
matter. Duchamp’s ready-made was a preco-
cious expression of the ‘death of the author’ 
idea philosophers like Barthes and Foucault 
would bring to the art theoretical debate no 
less than 50 years later. The work of art in 
question was not the object itself, but the 
immaterial discussion whether or not Foun-
tain truly was a work of art. This was indeed 
the main topic of discussion at the opening of 
the annual exhibition of the Society of Inde-
pendent Artists at the Grand Central Palace 
in New York in 1917, where anything could be 
exhibited as long as it was art. Duchamp did 
not safeguard the original urinal. In the sixties, 
with art dealer Arturo Schwarz he had ten 
copies made, they were all sold to museums. 
Only then did the objects become art, even 
though all of them were identical copies. No 
matter. In 2004, Fountain was consecrated 
by the British organization of art critics as the 
most important work of art of the 20th cen-
tury. Duchamp’s Fountain was the beginning 
of the end, which in turn, was the beginning 
of a new conception of art. In his wake, the 
surrealists laughed at the conviction that 
visible connections are the only reality and 
saluted hidden ones. Thus, they undermined 
the concept of truth itself: Ceçi n’est pas 
une pipe. Reality and truth never coincide. 
The one is an ever-deficient representation 
of the other; neither words nor images have 
the capacity to capture reality accurately and 
completely. But more interesting is the fact 
that words and images give meaning to real-
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tieke kopieën. Het maakte niet uit. In 2004 
werd Fontaine door de Britse organisatie van 
kunstcritici uitgeroepen tot het belangrijkste 
kunstwerk van de 20ste eeuw. Duchamps 
Fontaine was het begin van het einde, dat op 
zijn beurt het begin was van een totaal nieuwe 
opvatting over kunst. In zijn kielzog lachten de 
surrealisten met de overtuiging dat de ware 
realiteit zich toont in zichtbare verbanden, 
zij zochten naar de verborgen verbanden. 
Daarmee ondermijnden ze het concept van 
de waarheid zelf: Ceci n’est pas une pipe. 
Werkelijkheid en waarheid vallen nooit samen. 
Het één is steeds een gebrekkige voorstelling 
van het ander. Woorden noch beelden heb-
ben het vermogen in zich om de werkelijkheid 
nauwkeurig en volledig vast te leggen. Maar 
interessanter is het feit dat woorden en beel-
den wel een betekenis geven aan de werke-
lijkheid. ‘Alles is interpretatie’, zoals Nietzsche 
in onvergetelijke woorden neerschreef, ‘er zijn 
geen feiten’.

Zij die veel betekenis en waarde hechten 
aan de uniciteit van een object (dit, niet dat) 
– iets wat in het algemeen voor de meeste 
kunst belangrijk wordt beschouwd –, gaan er 
ook van uit dat de kunstenaar uitzonderlijke 
kwaliteiten heeft die in het object zelf worden 
opgenomen. Het Griekse woord hiervoor is 
autos en wordt gebruikt om het onderwerp 
zelf te verheerlijken: autonoom (zelfsturend), 
authentiek (uitgevoerd door de kunstenaar 
zelf) en, minder gebruikt in de kunstwereld, 
autist (iemand die alleen zijn eigen betekenis-
systeem begrijpt). Een synoniem van autos is 

idios, dat wat eigen is aan het individu. Zoals 
het idiosyncratische: de unieke eigenschap-
pen die ervoor zorgen dat het ene individu 
niet het andere is. Authenticiteit is dus de 
verheerlijking van de kunstenaar die zich 
openbaart door de specifieke exclusiviteit van 
een zelfgemaakt object. Al was dit misschien 
niet hoe de moderne kunstenaar, die zijn 
statuut verheven zag tot dat van genie, zich-
zelf opvatte, deze opvatting werd wel gedeeld 
door filosofen. Walter Benjamin (1892-1940) 
bijvoorbeeld in zijn essay The Work of Art in 
the Age of Mechanical Reproduction, wellicht 
een van de meest geciteerde werken in de 
20ste-eeuwse kunstkritiek, waarin hij zijn 
zorgen uitte over film als nieuwe kunstvorm. 
Hij betreurde dat het aura van het kunstwerk, 
een aan religie ontleend begrip, dreigde te 
verdwijnen. Dit verlies zou de kunstbeleving 
onverbiddelijk veel schade berokkenen: “De 
eenmalige verschijning van een afstand, hoe 
dichtbij ook”. Trouw aan de kunstkritiek van de 
Frankfurter Schule maakte hij zich zorgen over 
het gevaar van de machinale massaproductie 
binnen het consumentenkapitalisme. Het 
machinaal vervaardigde technische aspect 
werd als verdacht beschouwd. Benjamin heeft 
het niet meer mogen meemaken, maar het 
idee alleen al dat kunst door een computer 
kon worden gemaakt, in zijn ogen een totaal 
futuristische ontwikkeling, zou hem met afgrij-
zen hebben vervuld.

De vrij recente vraag of je van een robot kunt 
zeggen dat hij kunst maakt, in een opstelling 
waarin de menselijke tussenkomst beperkt 
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ity. Everything is interpretation in Nietzsche’s 
unforgettable words; there are no facts.

Those who assume uniqueness, (this, not 
that) of the object to be of major significance 
and value – considered to a general belief 
with most art – also assume the artist to have 
exceptional qualities that are absorbed into 
the object itself. The Greek word denoting 
this, autos, is used to glorify this subject: 
autonomous, self-ruling, authentic, executed 
by the artist himself, and less popular in the 
art world: autist: he who understands only 
his own system of meaning. A synonym of 
‘autos’: ‘idios’, that which is proper to the 
individual, the idiosyncratic: the unique set of 
features ensuring that one individual is not 
the other. Authenticity as the glorification of 
the artist who reveals himself through the 
specific exclusivity of a self-made object. 
However, was not exactly how the modern 
artist, raised to the status of genius, actually 
conceived of himself. This conception was 
also supported by philosophers. For instance, 
Walter Benjamin (1892-1940) in his essay, 
The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction, probably one of the most cited 
titles in the 20th-century study of aesthetics, 
in which he expressed his worries concerning 
film as a new art form. He regretted the 
threatened disappearance of the aura of 
the art work, a notion derived from religion, 
which would inexorably equally alter the 
experience of art for the worse: “… the one-off 
appearance of a distance, however near 
it may be.” As a devotee of the Frankfurt 

School’s critical theory, he worried about the 
dangers of machine-made mass production 
in the philosophical framework of consumer 
capitalism. The machine-made technical 
aspect was considered suspicious. He did 
not live to see it, but just the idea of art being 
produced by a computer, in his eyes a totally 
futuristic development, would have filled 
him with horror. The fairly recent question 
whether a robot can be said to create art, in a 
set-up where human intervention is restricted 
to the involvement of the man who fathered 
an artist, would have caused him to conclude 
that he did the right thing by swallowing his 
suicide pill, not only to avoid falling into the 
hands of the Nazi’s, but also because he 
would not have wanted to live in this type of 
technology-driven world. In the field of music, 
a corresponding spirit of his, Theodor Adorno 
(1903-1969), expressed his disgust with the 
emergence of radio. He was of the opinion 
that music could only be experienced in a 
concert hall, by an audience dressed up to 
the nines. I have always wondered whether 
or not he would have reviewed his prejudice, 
if he had ever listened to music of hifi-quality 
that has been the norm for a long time now.

Not just those Umberto Eco designated 
forerunners of doom, apocalyptic men have 
presented the unique-authentic relation as 
fundamental for the experience of art.

The old ontology that placed the question 
‘what is?’ at the heart of its philosophical 
activity also did. It starts from the conviction 
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blijft tot de betrokkenheid van de man die 
een machinale kunstenaar heeft verwekt, zou 
hem tot de conclusie hebben gebracht dat hij 
de juiste beslissing had genomen door zijn 
zelfmoordpil in te slikken. Niet alleen om te 
voorkomen dat hij in de handen van de nazi’s 
viel, maar ook omdat hij niet in een door tech-
nologie gedreven wereld zou hebben willen 
leven. Theodor Adorno (1903-1969), die de op-
vattingen van Benjamin deelde, maar dan op 
het gebied van muziek, verfoeide de opkomst 
van de radio. Voor hem kon muziek enkel in 
een concertzaal worden beleefd, door een tot 
in de puntjes gekleed publiek. Ik heb me altijd 
afgevraagd of hij zijn vooroordeel al dan niet 
zou hebben herzien als hij ooit naar muziek 
van hoge kwaliteit had kunnen luisteren, zoals 
wij dat gewoon zijn.

Niet alleen deze apocalyptische geesten en 
voorlopers van doemdenkers, zoals Umberto 
Eco hen beschrijft, waren van mening dat 
uniciteit en authenticiteit fundamenteel zijn 
voor de beleving van kunst.

Ook de oude ontologie die haar filosofie 
richtte op de centrale vraag: ‘Wat is’? dacht er 
zo over. Die vertrok vanuit de overtuiging dat 
het zijn een onderliggende basis vereist, een 
substantie die bepaalt wat is. Die logica kan je 
doortrekken naar de esthetiek: een kunstwerk 
krijgt zijn specificiteit door iets uit te drukken 
dat eigen is aan de kunstenaar. Kunst maken 
is dan zoiets als het uitknijpen van een tube 
met daarin de creatieve ziel. Van Plato tot 
Descartes, via Hegel tot de fenomenologie 

van Heidegger en Sartre in de 20ste eeuw, 
zelfs tot op de dag van vandaag leeft deze 
gedachte bij wie filosofeert op basis van de 
hermeneutiek. Hermeneutiek tracht de bood-
schap in het kunstwerk te achterhalen door 
te graven in de biografie van de kunstenaar, 
te spitten in de verhalen van ooggetuigen en 
verklaringen van derden. Nietzsche was de 
eerste die aan deze vrolijke dans ontsnapte 
door de zoektocht naar de waarheid te on-
dermijnen. Interpretaties kwamen voortaan los 
te staan van feiten: alles hangt af vanuit welk 
perspectief je de dingen bekijkt. Pas 50 jaar 
na zijn dood in 1900 zouden zijn echte volge-
lingen, de structuralisten en poststructuralis-
ten, ophouden met het zoeken naar betekenis 
in het object om te beginnen te zoeken naar 
de betekenis rond het object. Je kunt enkel 
in de Fontaine van Duchamp plassen, maar 
eromheen ontwikkelde zich een nieuwe kijk 
op kunst.

Dit vervolledigde het filosofische perspectief, 
want de filosofie komt nu eenmaal pas laat 
tot conclusies. Taalkundigen kwamen er veel 
eerder mee op de proppen: Charles Sanders 
Peirce (1839-1914) in Amerika en Ferdinand 
de Saussure (1857-1913) in Europa, gevolgd 
door taalkundigen als Roman Jakobson (1896-
1982) en Noam Chomsky (1928). Samen met 
Claude Lévi-Strauss analyseerde Jakobson 
het gedicht Les Chats van Charles Baudelaire. 
Zowel de taalkundige als de etnoloog deden 
dit door zich te richten op de structuur van het 
gedicht. Zij vonden dat de elementen en hun 
interne relaties zelf de betekenis gaven aan 
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that this ‘being’ requires an underlying 
foundation, a ‘substance’ that decides what 
‘is’. This logic also applied to aesthetics; a 
work of art gains its specificity by expressing 
something that is proper to the artist. Creating 
art becomes something like squeezing a 
tube containing the creative soul. From 
Plato to Descartes, by way of Hegel to the 
20th-century phenomenology of Heidegger 
and Sartre. Even today this is considered a 
feasible course of action for those choosing 
to philosophize based on the method of 
hermeneutics. Hermeneutics searches for 
this message in the artwork by documenting 
the life of the creator with biographic data, 
accounts by eyewitnesses and third-party 
statements. Nietzsche was the first to escape 
this merry dance by undermining the search 
for truth. Interpretations actually become 
detached from facts once considered from 
different perspectives. As late as fifty years 
after his death (1900) his real disciples, the 
structuralists and post-structuralists, would 
cease looking for meaning ‘in’ the object and 
start searching for it ‘around’ the object. You 
can only piss ‘in’ Duchamp’s Fountain, but 
‘around’ it, a new take on art has developed.

This completed the philosophical perspective, 
as philosophy is often late coming to con-
clusions. Linguists got there sooner: Charles 
Sanders Peirce (1839-1914) in America and 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) in Europe, 
followed by linguists such as Roman Jakob-
son (1896-1982) and Noam Chomsky (1928). 
In partnership with Claude Lévi-Strauss, 

Jakobson analyzed the poem Les Chats by 
Charles Baudelaire. Both the linguist and the 
ethnologist did so by focusing on the poem’s 
structure. They found the elements and their 
internal relationships to produce meaning by 
themselves, quite apart from what the poet’s 
message might have been. A poet first and 
foremost specializes in sounds, more so than 
in the expression of a sensitive soul. A painter 
specializes in colors and shapes in addition to 
form and structure.

It is they who nurtured the (post)structuralists’ 
conviction that any cultural product - includ-
ing the work of art – needs viewing and 
understanding as text, consisting of elements 
(a vocabulary) and rules to connect these 
elements (a grammar), in order to produce 
meaningful statements within contexts. 
The term ‘intertextuality’ – meaning that in 
a cultural product (text, in the vernacular) 
multiple intertwined systems determine the 
meanings being produced – has complicated 
things even further.
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het gedicht, los van wat de boodschap van 
de dichter ook kon zijn geweest. Een dichter 
houdt zich in de eerste plaats bezig met 
klanken, meer nog dan de expressie van een 
gevoelige ziel. Een schilder is gespecialiseerd 
in kleuren en vormen, naast vorm en structuur.

Zij zijn het die de overtuiging van de (post)
structuralisten hebben gevoed dat elk cultu-
reel product – inclusief het kunstwerk – moest 
worden opgevat en begrepen als een tekst, 
die bestaat uit verschillende elementen (een 
woordenschat) en regels om deze elementen 
met elkaar te verbinden (een grammatica), 
om op die manier zinvolle uitspraken binnen 
een bepaalde context te produceren. De term 
intertekstualiteit – die betekent dat in een 
cultureel product (tekst, om zo te zeggen) 
meerdere met elkaar verweven systemen de 
betekenissen bepalen – heeft de zaken nog 
ingewikkelder gemaakt.

OVER PETER BEYLS

Wat heeft dit alles nu te maken met het oeuvre 
van Peter Beyls? Wel, heel veel eigenlijk, want 
het laat zien wat zijn werk niet is en onthult 
tegelijkertijd de kiem van wat het wel is.

Ik stelde al dat ik verbaasd was dat Peter 
Beyls geen robot is. Ik verwachtte een ijskou-
de computerstem te horen, met zo’n metaal-
achtige klank die verschilt van de menselijke 
stem, zoals cava verschilt van champagne… 
Maar niets daarvan. Peter is een emotioneel 
gevoelige man met een warme stem, die 

graag enkele schetsen krabbelt , rustig en 
relaxed in de schaduw van een boom.

De robots van vandaag zouden zoiets nooit 
doen – die van de toekomst misschien wel. Ik 
ken Peter Beyls al sinds het begin van de ja-
ren 80 van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). 
Hij experimenteerde toen met computersys-
temen in het Artificial Intelligence Lab ['!!%( 
1]. Omdat hij ook kunstenaar was, nodigde 
ik hem als co-curator uit om de discipline 
computerkunst te vertegenwoordigen op de 
baanbrekende kunst-educatieve tentoonstel-
ling Kunst en kunst maken (Openbaar Kunst-
bezit, 1983). Hij legde me uit hoe zijn machines 
werken en ik was gefascineerd door het feit 
dat de plotter over een vel papier dwarrelde 
en daarbij, stabieler dan een menselijke hand, 
steeds ritmische beelden creëerde, met 
gebaren die volledig anders waren dan de 
traditionele, manuele artistieke processen. Ik 
had nooit gedacht dat Peter mij, 35 jaar later, 
zou uitnodigen om te reflecteren op zijn werk 
in een prestigieus boek. Computers bleven 
voor mij een mysterie.

Ik hou van expressieve materialistische kunst, 
of het nu gaat om abstracte of figuratieve 
kunst. Bij voorkeur kleurrijk: niet veelkleurig, 
maar rijk in de functionele betekenis, het po-
tentieel om met kleuren betekenis uit te druk-
ken. Het woord expressie zegt het allemaal: 
het is iets wat de mens uitdrukt, produceert, 
met de toegevoegde waarde van subjectivi-
teit – iets wat je niet kunt verwachten van een 
computer. Die kan hoogstens een exhaustieve 
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ABOUT PETER BEYLS

What does all this have to do with Peter 
Beyls’ oeuvre? A lot, since it shows what it is 
not and uncovers the sprouting seeds of what 
it is.

I started the introduction to this text by stating 
my surprise at the fact that Peter Beyls is not 
a robot. I would have expected to hear an icy-
voiced computer, emitting a metallic sound 
that would differ from the human voice like 
champagne differs from cava… But no, not at 
all. Peter is an emotionally sensitive man with 
a warm voice, who likes to scribble sketchy 
drawings while relaxing in the shade of a tree.

Today’s robots would never do such a thing 
– those of the future might do so, of course. I 
have known Peter Beyls since the beginning 
of the eighties at the VUB (Brussels Free 
University), where he was experimenting with 
computer systems at the Artificial Intelligence 
Lab at the time [!"#$% 1]. Since he was 
also an artist, I invited him, as co-curator, to 
represent the discipline ‘computer art’ at the 
groundbreaking educational exhibition Kunst 
en kunst maken (Openbaar Kunstbezit, 1983). 
He taught me to see how this worked and 
I was fascinated to notice how the plotter 
whirred over a sheet of paper and, steadier 
than a human hand would do, yet still kind 
of bobbing, creating rhythmic images, using 
gestures that were quite different from any 
traditional, manual artistic process. I would 
never have thought that Peter would invite 
me, thirty-five years on, to reflect on his work 

in a prestigious book. Computers remained 
a mystery to me. I love expressive materialist 
art, whether abstract or figurative – preferably 
colorful, by which I do not suggest ‘multi-col-
ored’, but rich in the sense of functional with 
the potential of colors to express meaning. 
The word expression says it all: it is what 
human beings produce, with the added value 
of subjectivity – do not expect that much 
from a computer. Except perhaps, as for the 
creation of an exhaustive list of all imaginable 
color expressions. No human being will ever 
surpass a machine in this regard. Rendering 
variations indeed seems to be the main 
quality of a computer. By linking subjectivity 
with alternatives, the expression is being 
objectified. It is no coincidence that ‘objective 
art’ is a synonym of ‘computer art’. Herein 
lies the ambiguity of Peter Beyls’ vocation. 
The ‘objective’ belongs to the domain of the 
sciences, and then even just to some of them, 
the ones on which the adjective ‘exact’ has 
been assigned. ‘Objective’ in connection with 
art can at the very most only express meta-
phorical connotations. Beyls is not only an 
artist, he is also a scientist, a learned explorer 
qualified with a PhD. From this perspective, 
it can’t be trivial for him to hesitate between 
Scylla and Charybdis. He is keen to empha-
size, faster than I can count to three, that his 
work is not based on arithmetic or logic, but 
on intuition and metaphor. This balancing act 
between science and art is not even a matter 
of tightrope walking for Peter Beyls, but a 
choice based on how he feels. This scientific 
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lijst maken van alle denkbare kleurexpressies. 
Geen mens zal in dit opzicht ooit een machine 
overtreffen. Variaties maken lijkt inderdaad de 
belangrijkste kwaliteit van een computer te 
zijn. Door subjectiviteit te koppelen aan al die 
alternatieven, wordt de expressie geobjecti-
veerd. Het is dan ook geen toeval dat objec-
tieve kunst synoniem is voor computerkunst. 
Hierin ligt de dubbelzinnigheid van Peter 
Beyls’ roeping. Het objectieve behoort tot 
het domein van de wetenschap, en dan nog 
slechts tot enkele ervan, de wetenschappen 
waaraan het bijvoeglijk naamwoord exact is 
toegekend. Objectief in de kunst kan hoog-
stens een metaforische connotatie uitdrukken. 
Beyls is niet alleen kunstenaar, hij is ook we-
tenschapper, geleerde, gedoctoreerd ontdek-
kingsreiziger. Vanuit dit perspectief is het voor 
hem moeilijk te moeten kiezen tussen Scylla 
en Charybdis, tussen de pest en de cholera. 
Hij benadrukt graag, sneller dan ik kan tellen 
tot drie, dat zijn werk niet gebaseerd is op re-
kenen of logica, maar op intuïtie en metafoor. 
Deze evenwichtsoefening tussen wetenschap 
en kunst is voor Peter Beyls niet eens een 
kwestie van koorddansen, maar een keuze op 
basis van hoe hij zich voelt. De wetenschap-
pelijke houding is voor hem net als voor een 
timmerman: hij begrijpt hoe de wetenschap 
moet worden aangewend. Hij kent de regels 
van het spel. Maar een kunstenaar is in wezen 
dat wat hij doet, het is geen beroep maar 
eerder een staat van zijn. Het maakt daarbij 
niet eens uit dat hij koos voor IT als artistiek 
medium. Hij had ook uitsluitend met de hand 

kunnen tekenen. Dat is overigens iets wat hij 
altijd al heeft gedaan, naast het schrijven van 
software. Het is hoe hij denkt: met de hand 
schetsen is voor hem even essentieel als zijn 
ademhaling of hartslag ['!!%( 2].

Daarnaast speelt hij met algoritmes. Het is 
fascinerend om te zien hoe de technologie is 
geëvolueerd van een medium om de buiten-
wereld te controleren, naar een instrument 
dat onze innerlijke wereld helpt verkennen. 
Het is een object geworden dat ons helpt 
om te tellen, te formuleren, dingen op te 
zoeken, ons aan dingen te herinneren. Het is 
een heel intiem hulpmiddel, want het is echt 
een deel van onze psyche geworden. In die 
mate zelfs dat software vandaag vaak de 
keuzes bepaalt die we maken in het leven. We 
vragen en accepteren hun advies alsof het 
onze vrienden zijn. De machine is een soort 
alter ego geworden, wat volgens Aristoteles 
ook precies de definitie is van een vriend, en 
zijn visie over vriendschap wordt vandaag 
de dag nog steeds regelmatig geciteerd. De 
computer neemt zelfs een deel van de taken 
op zich die traditioneel zijn voorbehouden 
aan een levenspartner. Ze vult ons geheugen 
aan en ondersteunt ons denken. Ze geeft ons 
zelfs heel nauwkeurige informatie over onze 
gezondheid.

Ik begrijp volledig waarom Peter Beyls zijn 
computer ziet als een soort co-creator, een 
collega in plaats van een mechanische tool. 
Een elektronisch potlood dat door geen 
enkel deel van zijn lichaam wordt bediend. 
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[2] R,-(./ pages from Sketchbooks, 2017
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attitude is to him as it is to a carpenter: he un-
derstands how science should be conducted. 
He knows the rules of the game. But an artist 
is what he does, which is not an profession 
but a state of being. It does not really matter 
that he opted for IT as an artistic medium. He 
could also have made drawings exclusively 
by hand. Which is something he has always 
kept doing, alongside with writing software. 
It is how he thinks, sketching by hand it is 
as indispensable to him as breathing or a 
heartbeat [!"#$%& 2].

Besides this, he also plays with algorithms. It 
is fascinating to see how technology evolved 
from a medium to control the external world 
to a tool supporting the exploration of our in-
ner world. It has become an object that helps 
us to count, formulate, look things up, remind 
us of stuff, a very intimate tool, as it is now a 
part of our psyche. Software now determines 
our choices in life to a great extent. We solicit 
and accept their advice as if they were our 
friends. The machine has become a kind of 
‘alter ego’, which is precisely the definition 
of a friend, according to Aristotle’s text 
about friendship, which is still being quoted 
regularly today. The computer even takes 
on some of the tasks that are conventionally 
reserved for a life partner. It complements our 
memory and supports our thinking. It provides 
us with accurate information concerning our 
health. I totally get why Peter Beyls sees his 
computer as a kind of co-creator, a colleague 
rather than a mechanical tool, an electronic 
pencil that is not operated by any part of his 

body. The machine has become something 
of an artist itself. Here, too, the medium is the 
message. A designer provides variables to his 
program, which then creates a finite series of 
artworks, featuring all kinds of variations. The 
novelty is that, unlike ‘traditional’ art boasting 
‘uniqueness’ as its main qualitative feature, 
in this case multiplicity – the exposure of the 
many faces of a single idea – is what is reck-
oned to be of interest. Beyls writes numerous 
programs a year, many producing families 
of instantiations implied in an underpinning 
algorithm. This type of algorithmic thinking 
in art was something new. For a clear reason 
– the name of the organization that held one 
of the very first exhibitions of computer art in 
1968 was ‘Nouvelle Tendance’.

With regard to this type of art, two philosoph-
ical concepts are important: contingency 
and serendipity. Because of the coincidence 
factor being intrinsic to both concepts, 
computer art, a subcategory of conceptual 
art, connects with surrealism. It is an example 
of thinking different, as advocated by René 
Magritte.

Contingency implies something is not 
necessary, yet not accidental either. Things 
are as they are, but they might just as well 
have been different. As stated by Spinoza: “I 
call important things ‘contingent’ in so far as 
we, when exclusively watching their being, do 
not find anything that makes their existence 
necessary, nor anything that necessarily 
excludes it.” (Ethica, part IV, def.3). This consti-
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De machine is zelf een kunstenaar geworden. 
Ook hier is het medium de boodschap. Een 
programmeur voert enkele variabelen in zijn 
programma in, die daardoor een eindige 
reeks kunstwerken creëert, in allerlei variaties. 
Nieuw is dat, in tegenstelling tot traditionele 
kunst met uniciteit als belangrijkste kwalitatie-
ve eigenschap, in dit geval juist de veelzijdig-
heid – het blootleggen van de vele gezichten 
van één enkel idee – de essentie is. Beyls 
schrijft elk jaar talloze programma’s, die elk 
vele families van instantiëringen produceren, 
families die al in dit onderliggend algoritme 
vervat zijn. Dit soort algoritmisch denken in de 
kunst was iets volledig nieuws. De naam van 
de organisatie die in 1968 een van de aller-
eerste tentoonstellingen van computerkunst 
organiseerde, was dan ook – niet toevallig zo 
genoemd – Nouvelle Tendance.

Bij dit soort kunst spelen twee essentiële 
filosofische concepten: contingentie en 
serendipiteit. In beide schuilt de factor van 
het toeval. Daarom sluit computerkunst, een 
subcategorie van de conceptuele kunst, aan 
bij het Surrealisme. Het is een voorbeeld van 
anders denken waar René Magritte het over 
had.

Contingentie betekent dat iets niet echt nodig 
is, maar ook weer niet toevallig. De dingen 
zijn zoals ze zijn, maar ze hadden net zo goed 
anders kunnen zijn. Zoals Spinoza stelt: “Ik 
noem belangrijke dingen ‘contingent’ voor 
zover wij, wanneer we uitsluitend naar hun 
wezen kijken, niets vinden dat hun bestaan 

noodzakelijk maakt, noch iets dat het noodza-
kelijkerwijs uitsluit.” (Ethica, deel IV, def.3). Dit 
vormt de basis van het vrije denken en elke 
vorm van antidogmatisme of, in de kunst, het 
anti-academisme. Het begrip alternatief is hier 
dus essentieel. Identiteit wordt vaak gezien als 
de waarde die wordt toegekend aan hetzelf-
de, dat volledig zichzelf is en verschilt van al 
het andere. Al met al, nogal simplistisch, bij 
wijze van uniciteit: de kern, het zaad, de noot, 
de ziel – de persoonlijkheid, in haar oude 
betekenis – zoals gezien door het behavioris-
me. Allemaal essentialistische pogingen om 
diversiteit vast te leggen en te reduceren tot 
één enkel concept. Veel rijker daarentegen 
is een identiteit die bestaat uit alternatieven: 
de som van wat is en wat zou kunnen zijn. 
Hierbij wijst Peter Beyls op de betekenis van 
de dynamische spanning tussen gelijktijdige 
alternatieven: “Artificiële systemen die geba-
seerd zijn op veelvoud, dat wil zeggen: op 
het bestaan van concurrerende alternatieven, 
moeten in dit opzicht evenzeer in aanmerking 
worden genomen – zij leiden tot een ander 
principe: het principe van co-existentie.” (Beyls 
2014, blz. 234). Dit dynamische proces kan 
inderdaad gedijen op basis van tegenstrijdige 
eisen. Beyls verwijst in dit verband naar de 
conflictpsychologie. Heraclitus stelde eerder 
al dat oorlog de vader van alles is, en dus 
ook de bron van creativiteit. Dit idee verwerkt 
Beyls tot het algoritmische filmproject Pilot 
['!!%( 3].

Alternatieven vereisen noodzakelijkerwijs een 
bepaalde gemeenschappelijke identiteit. Zo 
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tutes the basis of free thinking and every form 
of anti-dogmatism or, in art, anti-academism. 
The notion of alternative becomes totally im-
perative here. Identity is the value attributed 
to the same self that is completely itself and 
differs from everything else. All in all, rather 
simplistic, by way of uniqueness: the core, 
the seed, the nut, the soul - in the old sense, 
personality - as viewed by behaviorism… in 
short, these are all rather essentialist attempts 
to pin down diversity and reduce it to single 
unified concept. Much richer is an identity 
built from alternatives, the sum of what is and 
what might be. With regard to his work, Peter 
Beyls points out the significance of dynamic 
tension between simultaneous alternatives: 
”Artificial systems based on multiplicity, that 
is: on the existence of competing alternatives, 
are equally to be considered in this regard - it 
introduces another first-principle, the prin-
ciple of co-existence.” (Beyls 2014, p. 234). 
This dynamic process might indeed thrive 
on conflicting requirements. Beyls refers 
to conflict psychology in this regard, but 
Heraclitus already stated that war is the father 
of everything, and therefore also the source 
of creativity – this idea is taken sincerely and 
seriously in an algorithmic film project entitled 
Pilot [!"#$% 3].

Alternatives necessarily require some form of 
common identity if they are to be considered 
rewarding. All the trips a travel agency has on 
offer are alternatives and tell us something 
about the tour operator’s identity. Staying 
at home is not an alternative. The same 

goes for a computer program that instructs 
a machine to materialize every potential 
alternative: another program would not be an 
alternative. The ability to visualize the entire 
scope of alternatives is what’s original about 
computing in art. Identity is not that which 
differs from all that it is not. It becomes more 
itself by the enumeration of what it is also. It is 
algorithmic art’s great asset, which is not just 
apparent in its uniqueness but also in relation 
to its seriality.

The concept of ‘contingency’ is a familiar 
term in philosophic jargon since Thomas of 
Aquino (1225-1274). It reached its heyday with 
Richard Rorty (1931-2007), a postmodernist 
who claimed that all ideas are contingent. 
The term ‘serendipity’ has not yet been 
included in philosophical dictionaries. It is a 
playful notion. Allow me to expand on this 
and to situate it in its genesis. ‘Serendipity’ 
is usually defined as ‘the gift of finding the 
things we did not know we were looking 
for’. It is a slightly fashionable notion that 
reflects how seriously we take science. Also, 
the phenomenon existed before it became 
popular. Archimedes’s ‘Eureka!’ in the bath 
has become the textbook example, but it 
was not the only serendipitous discovery. 
Typically, many discoveries were motivated 
by pragmatic concerns: penicillin, rubber, 
x-rays, etc., but Heraclitus already formulated 
the phenomenon theoretically, in quote # 27: 
“If you do not expect the unexpected, you 
will not find it; for it is hard to be sought out 
and difficult”. Clearly, this is not about ‘stupid’ 
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[3] P)%.", algorithmic film project, 2011
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zijn alle reizen die een reisbureau aanbiedt, 
verschillende alternatieven: ze vertellen 
ons allemaal iets over de identiteit van de 
touroperator. Thuis blijven is geen alternatief. 
Hetzelfde geldt voor een computerpro-
gramma dat een machine instrueert om elk 
mogelijk alternatief te verwezenlijken: een 
ander programma zou geen alternatief zijn. 
Juist die mogelijkheid om het volledige scala 
aan alternatieven te visualiseren, is wat er zo 
origineel is aan computerkunst. Identiteit is 
niet meer datgene wat verschilt van alles wat 
het niet is. Het wordt zichzelf door de opsom-
ming van wat het ook allemaal is. Dat is de 
grote troef van de algoritmische kunst, die niet 
alleen blijkt uit haar uniciteit, maar ook uit haar 
seriële karakter.

Het begrip contingentie raakte bekend in het 
filosofisch jargon sinds Thomas van Aquino 
(1225-1274) en bereikte zijn hoogtepunt met 
Richard Rorty (1931-2007), een postmodernist 
die beweerde dat alle ideeën contingent zijn. 
De term serendipiteit daarentegen is nog niet 
opgenomen in het filosofische woordenboek. 
Het heeft een speels karakter. Sta me toe hier 
dieper op in te gaan en even zijn ontstaans-
geschiedenis te situeren. Serendipiteit wordt 
meestal gedefinieerd als het talent om iets 
te vinden waarvan we niet wisten dat we het 
zochten. Het is een redelijk trendy begrip dat 
weerspiegelt hoe serieus we de wetenschap 
wel nemen. Maar het fenomeen bestaat al 
veel langer, nog voor het populair werd. 
Archimedes’ uitroep ‘Eureka!’ in zijn bad is er 
het schoolvoorbeeld van geworden, al was 

dit niet de enige serendipiteuze ontdekking. 
Heel veel ontdekkingen ontstonden door 
pragmatische overwegingen: penicilline, 
rubber, röntgenfoto’s, etc. Zelfs Heraclitus 
formuleerde het fenomeen al theoretisch, in 
citaat # 27: “Als het onverwachte niet verwacht 
wordt, zal men het niet vinden, want het is 
dan onvindbaar en ontoegankelijk.” Dit gaat 
hier duidelijk niet om dom toeval. Ik ga niet in 
detail in op het Perzische sprookje over de 
drie prinsen uit Serendip (Sri Lanka) die steeds 
weer dingen bleven vinden waar ze niet naar 
op zoek waren en die de aanleiding gaven 
tot dit neologisme. Maar het is wel interessant 
om te weten dat het concept al serieus werd 
genomen door wetenschappelijk socioloog 
Robert Merton (1910-2003). Hij werd vroeg in 
zijn loopbaan met dit concept geconfronteerd, 
maar publiceerde pas aan het einde van zijn 
leven, samen met historicus Elinor Barber, 
een boek over serendipiteit. Wanneer je dit 
toepast op cybernetische kunst is het begrip 
serendipiteit heel wat anders dan de kluchtige 
beschrijving van de Amerikaanse onderzoeker 
Julius Comroe, die je ook terugvindt op Wiki-
pedia: “Serendipiteit is het zoeken naar een 
speld in een hooiberg, en eruit rollen met een 
boerenmeid”.

In de computerkunst is toeval zelden een 
externe factor, toch kan ze niet worden uit-
gesloten. Zo kan een aardbeving er bijvoor-
beeld toe leiden dat een tekenmachine een 
onverwacht interessante tekening maakt. Ook 
fouten gemaakt door een machine kunnen 
een esthetisch effect hebben. Maar meestal 
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coincidence. We are not going to elaborate 
here on the Persian fairytale about three 
princes from Serendip (Sri Lanka) who kept 
on finding things they were not looking for 
gave rise to a neologism. But it is interesting 
to know that the concept was taken seriously 
by the sociologist of science Robert Merton 
(1910-2003). He was confronted with the 
concept early on in his career, but only by 
the end of his life, in collaboration with the 
historian Elinor Barber, he published a book 
on seredipity. When applied to cybernetic 
art, the concept of ‘serendipity’ is a far cry 
from the American Julius Comroe’s farcical 
description, to be found on Wikipedia: “Ser-
endipity is looking in a haystack for a needle 
and discovering a farmer’s daughter…”

In computer art, coincidence is seldom an 
external factor, still it is not to be excluded; 
for instance, an earthquake could cause a 
darwing machine to produce an unexpectedly 
interesting drawing. Mistakes made by a 
machine could also produce an aesthetic 
effect. But usually, any coincidence is a result 
of programming: it is the consequence of the 
difference between the computer language 
of the program, which is rather abstract, and 
the quite material product resulting from it, 
the sensorial perceptible image or sound it 
produces.

Programming obviously entails making a lot 
of choices, a process also fostering accidents, 
unintended hits. In fact, there are no rules. 
Initially, a program moves in any and all 

directions to produce the unpredictable, 
within given limits. Peter Beyls’ oeuvre fits 
within this playful concept. The significance 
of unplanned discovery within the creative 
process became already apparent in the 1968 
exhibition entitled ‘Cybernetic Serendipity’, 
held at the Institute of Contemporary Arts, 
London (Reichardt, 1968).

However, Peter Beyls reframed the notion of 
serendipity into a more nuanced version he 
prefers to denote as conceptual navigation. 
The artist explores a personal research 
space, a process described aptly as a close 
dialogue with a dynamic medium. The 
process is not purely procedural. Or, as he 
describes it: “Self-motivated activity develops, 
it propagates into our personal search space, 
and forms a basis of conceptual navigation 
- the continuous exploratory mapping of 
ideas, thoughts, opinions and attitudes within 
the intimate biotope made up by man and 
machine” (Beyls 2014, p.234).

In conclusion, I’d like to reflect on Peter Beyls’ 
preferred predecessors and contemporaries 
whose field of expertise is quite distant from 
the world of electronic machines. On the 
contrary, in the list of artists he likes to refer 
to, three currents are to be recognized. The 
first one concerns an evidently manually 
produced sensuous art. The second current 
involves playing around with images in a rath-
er non-intellectual way, by making unusual 
combinations of everyday objects, while the 
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is elk toeval het gevolg van programmeren: 
het is het gevolg van het verschil tussen de 
computertaal van het programma, die nogal 
abstract is, en het vrij materiële product dat 
daaruit voortvloeit, het zintuiglijk waarneemba-
re beeld of geluid dat het produceert.

Programmeren betekent uiteraard keuzes 
maken, een proces dat ook accidentjes en 
onbedoelde toevalstreffers in de hand werkt. 
In feite zijn er geen regels. Op het begin 
beweegt een programma zich in alle richtin-
gen om het onvoorspelbare te produceren, 
binnen bepaalde grenzen. Peter Beyls’ oeuvre 
past binnen dit speelse concept. De betekenis 
van zo’n onvoorziene ontdekking binnen het 
creatieve proces werd al duidelijk in de ten-
toonstelling ‘Cybernetic Serendipity’ uit 1968, 
in het Institute of Contemporary Arts, Londen 
(Reichardt, 1968).

Maar Beyls gaat verder. Hij heeft het begrip 
serendipiteit omgevormd tot een meer ge-
nuanceerde versie die hij liever aanduidt als 
conceptuele navigatie. De kunstenaar verkent 
een persoonlijke onderzoeksruimte, een 
proces dat treffend wordt omschreven als een 
nauwe dialoog met een dynamisch medium. 
Het proces is niet louter procedureel. Of, zoals 
hij het beschrijft: “Zelfmotiverende activiteit 
ontwikkelt zich, verspreidt zich in onze per-
soonlijke zoekruimte en vormt een basis voor 
conceptuele navigatie: het voortdurend in 
kaart brengen van ideeën, gedachten, menin-
gen en attitudes binnen de intieme biotoop 
van mens en machine” (Beyls 2014, p.234).
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third is about experimenting with hand-made 
constructions.

The very material-sensitive fundamental 
paintings of Robert Ryman or Cy Twombly, 
the last action painter; the color field 
painting of Mark Rothko and post-painterly 
abstraction; and Joel Shapiro’s whimsical 
wooden constructions; the social dimension 
of Jean-Michel Basquiat’s and Diane Arbus’ 
works; the transparent installations of Roni 
Horn and Bruce Nauman’s slightly mystical 
diversity. Emile Claus’ impressionistic light, 
the way Leo Copers’ and René Heyvaert’s 
imagine things by using playful everyday 
resources, Amédée Cortier’s strong color 
contrasting fields and Raoul De Keyzer’s 
lines and dots are his preferred elements of 
Belgian art – all examples of techniques that 
seem quite remote from Peter Beyls’ comput-
er art, yet clearly relate to it.

Which is also the acid test of this article’s 
thesis: that, as an internationally renowned 
pioneer of computer art, Peter Beyls is not 
using the mechanical appliance as a new 
technique, but as a alternative means to 
contemplate, a medium that allows him 
to materialize both the intuitive and the 
philosophical element, not as if it were a 
prosthesis, but rather as a motor to create 
his own idiosyncratic world, a nod and a wink 
at the art world of which he has become an 
indispensable part.

BOEK - Peter Beyls Towards Utopia.indb   209 10/4/19   15:18



21
0/

50
0 

/ P
B_

 b
ec

om
in

g 
fu

ll 
ci

rc
le

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij enkele van 
Beyls’ favoriete voorgangers en tijdgenoten, 
die in hun vakgebied ver verwijderd zijn van 
de wereld van de elektronische machines. In 
de lijst van kunstenaars waarnaar hij graag 
verwijst, herken je drie stromingen. Je hebt 
kunstenaars die met de hand zintuiglijke kunst 
maken. Er zijn er die spelen met beelden op 
een eerder niet-intellectuele manier, door er 
ongebruikelijke combinaties van alledaagse 
objecten mee te maken. En de derde cate-
gorie zijn zij die experimenteren met handge-
maakte constructies.

Zo zijn er de materiaalgevoelige, fundamente-
le schilderijen van Robert Ryman of Cy Twom-
bly, de laatste action painter. De kleurenvel-
den van Marc Rothko en de post-painterly 
abstraction. De grillige houten constructies 
van Joel Shapiro. Je hebt de sociale dimensie 
van de werken van Jean-Michel Basquiat en 
Diane Arbus. De transparante installaties van 
Roni Horn en Bruce Nauman’s licht mystieke 
diversiteit. Het impressionistische licht van 
Emile Claus, de manier waarop Leo Copers 
en René Heyvaert zich de dingen verbeelden 
aan de hand van speelse alledaagse midde-
len. De sterke kleurcontrasten van Amédée 
Cortier en de lijnen en stippen van Raoul De 
Keyzer. Deze laatste vier zijn Beyls’ favoriete 
elementen van de Belgische kunst. Het zijn 
allemaal voorbeelden van technieken die ver 
verwijderd lijken van de computerkunst van 
Peter Beyls, maar er tegelijkertijd ook duidelijk 
mee in verband staan.

Dat is dan ook de lakmoesproef van de 
stelling van dit artikel. Dat Peter Beyls, als 
internationaal bekende pionier van de com-
puterkunst, de mechanische apparatuur niet 
gebruikt als een nieuwe techniek, maar als 
een alternatief middel om na te denken. Het 
is een medium dat hem in staat stelt zowel 
het intuïtieve als het filosofische element te 
materialiseren. Niet zoals een prothese, maar 
eerder als een motor om zijn eigen idiosyn-
cratische wereld te creëren, een knipoog naar 
de kunstwereld waarvan hij een onmisbaar 
onderdeel is geworden.
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