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LIES CAEYERS - ‘ALS ICH CAN’ [EN]
‘Als ich can’ was een meester-leerlingtraject van Sophie Kuijken en  
Lies Caeyers, waarbij traditionele olieverftechnieken werden overgeleverd in functie 
van het vinden van een nieuwe toepassing. De titel van dit traject is een verwijzing 
naar van Eycks bekende opschrift ‘als ich can’, Middelnederlands voor ‘naar mijn beste 
kunnen’.

De studie concentreerde zich, naar ideologie van de oude meesters,  
ook op een onderzoek naar de duurzaamheid van de opbouw met hedendaagse materialen. 
Bijkomend werd ingezet op het vinden van een geschikte glaceertechniek waardoor ook een 
digitaal geprinte ondergrond betekenis kan geven aan het eindresultaat. Dit laatste 
is opnieuw in verband te brengen met de visie van van Eyck, die in zijn tijd heel 
bewust omging met het combineren van bestaande technieken met nieuwe wetenschappelijke 
inzichten.
 
Voor de vorm liet Lies Caeyers zich inspireren op van Eycks methode om met behulp 
van wetenschappelijke instrumenten iets af te beelden dat moeilijk of niet met het 
blote oog te zien is. Aan de hand van de moderne SEM-technologie (Scanning Electron 
Microscopy), uitgevoerd met de steun van professor Diederik Depla van het Department 
of Solid State Sciences van UGent, verkreeg Lies Caeyers microscopische afbeeldingen 
van de zaden van planten die voorkomen op het Lam Gods. De zaden staan symbool voor 
de overdracht van informatie over generaties heen. De monochrome SEM-beelden werden 
rechtstreeks geprint op ayous hout en dienden, net als de grisaille bij van Eyck, als 
onderlaag waarop vervolgens kleur werd toegevoegd door het zorgvuldig opbouwen van 
verschillende lagen olieverf.

PAINTINGS (from left to right)

1 - Silene Coronaria (Rose campion) 40 x 60 cm  
2 - Origanum Syriacum (Syrian oregano) 40 x 50 cm
3 - Saxifraga Granulata (Meadow saxifrage) 50 x 35,5 cm
4 - Paeonia Mascula (Male peony) 42 x 60 cm
5 - Achila Millefolium (Common yarrow) 70 x 29 cm  

LIES CAEYERS - ‘ALS ICH CAN’ [NL]
‘Als ich can’ was een meester-leerlingtraject van Sophie Kuijken en  
Lies Caeyers, waarbij traditionele olieverftechnieken werden overgeleverd in functie 
van het vinden van een nieuwe toepassing. De titel van dit traject is een verwijzing 
naar van Eycks bekende opschrift ‘als ich can’, Middelnederlands voor ‘naar mijn 
beste kunnen’.

De studie concentreerde zich, naar ideologie van de oude meesters,  
ook op een onderzoek naar de duurzaamheid van de opbouw met hedendaagse materialen. 
Bijkomend werd ingezet op het vinden van een geschikte glaceertechniek waardoor ook 
een digitaal geprinte ondergrond betekenis kan geven aan het eindresultaat. Dit 
laatste is opnieuw in verband te brengen met de visie van van Eyck, die in zijn 
tijd heel bewust omging met het combineren van bestaande technieken met nieuwe 
wetenschappelijke inzichten.
 
Voor de vorm liet Lies Caeyers zich inspireren op van Eycks methode om met behulp 
van wetenschappelijke instrumenten iets af te beelden dat moeilijk of niet met het 
blote oog te zien is. Aan de hand van de moderne SEM-technologie (Scanning Electron 
Microscopy), uitgevoerd met de steun van professor Diederik Depla van het Department 
of Solid State Sciences van UGent, verkreeg Lies Caeyers microscopische afbeeldingen 
van de zaden van planten die voorkomen op het Lam Gods. De zaden staan symbool voor 
de overdracht van informatie over generaties heen. De monochrome SEM-beelden werden 
rechtstreeks geprint op ayous hout en dienden, net als de grisaille bij van Eyck,  
als onderlaag waarop vervolgens kleur werd toegevoegd door het zorgvuldig opbouwen 
van verschillende lagen olieverf.

SCHILDERIJEN (van links naar rechts)

1 - Silene Coronaria (Prikneus) 40 x 60 cm  
2 - Origanum Syriacum (Syrische oregano) 40 x 50 cm
3 - Saxifraga Granulata (Knolsteenbreek) 50 x 35,5 cm
4 - Paeonia Mascula (Mannetjespioen) 42 x 60 cm
5 - Achila Millefolium (Gewoon duizendblad) 70 x 29 cm  


