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Het doorgronden van de universele 
wetten van alles wat ik waarneem aan-
gaande het landschappelijke, was voor 
mij altijd al een noodzakelijk gegeven. 
Een analyse daarvan houdt mij nu 
zowat heel mijn schilderkundige leven 
in de greep.

Mattie Schilders, oktober 2007

Penetrating and reading the universal 
laws governing everything I see regar-
ding the beauty of the landscape has 
always been a necessity for me. For 
nearly my whole life as a painter ana-
lysing this has been my main objective.

Mattie Schilders, october 2007
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O V E R  H E M E L  E N  A A R D E ABOUT HEAVEN AND EARTH

After finishing the project Land, Air, Water and Fire 
(Essent catalogue 2006), Mattie started anew. Just as 
before, he applied himself to the pictural  investigation 
of “the landscape”. The Van Dale Dictionary of the Dutch 
language  describes “landschappelijk” as: pertaining to the 
landscape. This refers to a lot more than just reproducing 
a concrete landscape. Today, as we consider the Earth 
as completely opened up, Mattie continues his quest for 
the ultimate landscape. Not only for the landscape he 
has observed, but especially for the derivative devised 
by himself of all and everything seen and experienced by 
him during his travels. And again and again he succeeds 
in visualising that landscape in a captivating way from an 
ever-changing point of view. Looking at Mattie’s paintings, 
a few phrases immediately come to my mind: full of 
expression, rich in colour, romantic, violent (his palette) 
and infinite. The picture is always full of space; although 
the canvas has its limits, the picture seems to go on and 
on. Mattie is a genuine “painter-painter”; In an intriguing 
way he uses paint, colour and space. With his way of 
applying paint he tries to elevate us above this paint. 
When looking at his painting “Eenzaam verbrokkeld land” 
(Lonely Crumbling Land) one does not look at paint, but 
one is transposed, submerged in the picture.
Mattie’s work shows a relationship with abstract- 
expressionism, a school of painting that came into being 
in New York in the 40s, and which puts the act of painting 
first. The American artists, amongst whom Pollock, de 
Kooning, Gorky, Motherwell, Rothko, Kline, and Still, 
employed an abstract imagery combined with a very 
emotional treatment of their paints, which resulted in a 

Na het project Land, lucht, water en vuur (catalogus 
Essent 2006) te hebben afgerond, is Mattie Schilders 
opnieuw aan het werk gegaan. Zoals eerder heeft hij 
zich toegelegd op het schilderkunstige onderzoek naar 
het wezen van het “landschappelijke”. De Van Dale 
omschrijft landschappelijk als “betrekking hebbend op 
het landschap”. Dat omvat veel meer dan slechts het 
weergeven van concrete landschappen. In deze tijd, 
waarin we de aarde als volledig ontsloten beschouwen, 
blijft Mattie op zoek naar het ultieme landschap. Niet 
alleen het landschap dat hij heeft waargenomen, maar 
vooral een zelfbedachte afgeleide van al datgene hij 
heeft gezien en beleefd tijdens zijn reizen. En steeds 
weer slaagt hij erin om vanuit steeds wisselende 
standpunten dat landschap op een boeiende manier in 
kaart te brengen. Wanneer ik naar de werken van Mattie 
kijk, dan zijn er een paar termen die me onmiddellijk te 
binnen schieten; expressief, kleurig, romantisch, heftige 
verftoets en onbegrensd.
Er zit altijd ruimte in het beeld; hoewel het doek waarop 
het geschilderd is ophoudt lijkt het beeld gewoon verder 
te gaan. Mattie is een echte schilder-schilder; hij werkt op 
een intrigerende manier met verf, kleur en vlak. Door de 
manier van verf opbrengen probeert hij ons boven de verf 
uit te laten stijgen, kijkend  naar het schilderij “eenzaam 
verbrokkeld land” kijk je niet meer naar verf maar je wordt 
meegenomen, ondergedompeld in de voorstelling.
Het werk van Mattie is verwant aan het abstract-
expressionisme, een beweging in de schilderkunst die 
tegen het einde van de jaren ’40 ontstond in New York 
en waarin de handeling van het schilderen centraal 
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high level of expression and great spontaneity. Mattie 
feels affinity with Willem de Kooning’s way of painting, his 
searching for a middle-way between the figurative and the 
abstract and between tradition (based on Dutch painting, 
looking at Cezanne and Picasso) and innovation. Just as 
de Kooning made cycle trips to St Louis Point in order 
to fill his mind with pictures that could tell him what he 
wanted to paint, and even more: how to paint, so Mattie 
found his inspiration in what he saw and experienced and 
felt during his travels abroad. The work of both artists 
comes into being in the same way: painting, observing 
and changing. There is no clear-cut idea at the basis of 
it all, the process is all, and time and again the result 
succeeds in  surprising them.
The 60s of the last century showed the succession of a 
number of trends that deprived the art of its centuries-old 
qualities, viz. being true to the observable reality, beauty 
and craftsmanship. Painting became synonymous with 
old-fashioned and with days of faded glory. In those days 
a number of prominent artists decided what art shóuld 
be. Think of the words of the American artist Sol Lewitt in 
his “Paragraphs of Conceptual art” in 1967: 
“In conceptual art the idea or concept is the most important 
aspect of the work. When an artist uses a conceptual 
form of art, it means that all of the planning and decisions 
are made beforehand and the execution is a perfunctory 
affair. The idea becomes a machine that makes the art”.   
Especially this last sentence clashes directly with 
the work of painting itself, and consequently this was 
declared all but dead, and the art of painting found itself 
in an identity crisis. Reactions to this conceptual art, 
which still took place only im Kopf, and which barely had 
form, (sometimes the term dematerialisation was used)  
were only to be expected. In the 70s a new generation of 

staat. De Amerikaanse kunstenaars waaronder Pollock, 
de Kooning, Gorky, Motherwell, Rothko, Kline en Still 
hanteerden een abstracte beeldtaal met een emotioneel 
geladen verfbehandeling die zeer expressief en 
spontaan was. Mattie heeft affiniteit met de manier van 
schilderen van Willem de Kooning, diens zoeken naar 
een middenweg tussen figuratie en abstractie en tussen 
traditie ( wortelend in de Hollandse schilderkunst, kijkend 
naar Cezanne en Picasso) en vernieuwing. 
Zoals de Kooning fietstochten maakte naar St.Lous Point 
om zijn hoofd te vullen met beelden, met composities 
die hem konden vertellen wat hij wilde schilderen en 
vooral hoe, zo liet Mattie zich inspireren door hetgeen 
hij zag en voelde tijdens zijn reizen in den vreemde. Het 
werk van beide kunstenaars komt op eenzelfde wijze tot 
stand; schilderend, beschouwend en  veranderend. Een 
vastomlijnde gedachte ligt er niet aan ten grondslag, het 
schilderen valt en staat bij het proces en keer op keer zijn 
ze zelf verrast door het resultaat. 
In de jaren 60 van de vorige eeuw volgde een aantal 
stromingen elkaar op die allen de kunst beroofden van 
kwaliteiten die eeuwenlang tot de kunst hadden behoord; 
trouw aan de waarneembare werkelijkheid, schoonheid 
en vakmanschap. Schilderkunst werd synoniem aan 
“ouderwets en voorbije-glorie” dagen. Een aantal toon- 
aangevende kunstenaars bepaalde in die tijd hoe kunst 
dan wél moest zijn…. Hierbij kunnen we denken aan 
de woorden van de Amerikaanse kunstenaar Sol Lewitt 
die in zijn “Paragraphs of conceptual art” in 1967 liet 
weten: “In conceptuele kunst is het Idee of het concept 
het belangrijkste aspect van het werk. Wanneer een 
kunstenaar een conceptuele vorm gebruikt, zijn alle 
plannen en besluiten vooraf gemaakt en is de uitvoering 
slechts een plichtmatige kwestie. Het idee wordt de 
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artists appeared on the scene having faith in the power 
of the art of painting and re-introducing the appreciation 
of figurative art.
By choosing “the landscape” as his central theme, Mattie 
does not make things easy for himself, as this is one 
of the most popular genres with a long tradition in the 
history of art. However, his paintings certainly do not 
show the clichés people often expect to see in landscape 
paintings. When landscape painting, which has been a 
theme in its own right especially since the 17th century, 
is mentioned, almost immediately a period comes to 
mind in which artists want to express their ideas about 
the landscape: the Romantic Movement. In this period 
a landscape was represented as an expression of the 
state of mind of the inner-self, a reflection of soul and 
sensation. Nature is more forceful and greater than 
mere Man. Look for instance at the English painter John 
Constable, who was interested in the light, the cloudy 
skies and the atmosphere rather than in the actual 
elements of the landscape. Or look at the German Caspar 
David Friedrich who shows in his work the insignificance 
of Man, the boundless loneliness giving shape to his 
own melancholy. Some of his best known paintings are 
“Kreidefelsen auf Rügen” (1818) and “Das Eismeer”
(1823/1824), and these paintings immediately come to 
my mind, when I think of Mattie saying: “…I like to go to 
high places, to rocky peaks,  from which I can look down. 
It is not only watching what I do there, I try to open up 
myself, to sharpen my senses. In this way I can get a grip 
on my own existence again. To me, the landscape is a 
metaphor of my own life, I can see the road I have been 
travelling”. In one very important aspect Mattie’s work 
differs from that of the Romanticists, viz. the absence of 
any sign of human presence or human action whatsoever. 

machine die de kunst maakt”. Vooral deze laatste zin 
druiste lijnrecht in tegen de praktijk van het schilderen, 
en zo werd deze op sterven na dood verklaard, 
de schilderkunst zag zich geconfronteerd met een 
identiteitscrisis. Reacties op deze conceptuele kunst die 
nog slechts Im Kopf plaatsvond en nauwelijks nog vorm 
had ( men sprak ook wel over dematerialisatie ) konden 
niet uitblijven, in de 70er jaren verscheen een nieuwe 
generatie kunstenaars die vertrouwen hadden in de 
potentie van de schilderkunst en de waardering voor de 
figuratie weer introduceerden. Met het “landschappelijke” 
als centrale thema maakt Mattie het zich niet gemakkelijk, 
aangezien dit één van de meest gekende genres is met 
een lange kunsthistorische traditie. Zijn schilderijen 
staan echter los van clichés over hoe landschappen er 
uit moeten zien. Als je spreekt over het landschap, dat 
vooral sinds de 17de eeuw een zelfstandig thema is, 
komt vrijwel meteen een periode in gedachten waarin 
kunstenaars hun idee over het landschap uit wilden 
dragen: de Romantiek. In de romantiek werd het 
landschap weergegeven als een uiting van de innerlijke 
gemoedstoestand, een weerspiegeling van de ziel en 
het gevoel. De natuur is krachtiger en grootser dan de 
mens. Zoals bij de Engelse schilder John Constable 
die zich, méér nog dan voor de concrete stoffering 
van het landschap, interesseerde voor de belichting, 
wolkenluchten en sfeer. Of denk aan de Duitser Caspar 
David Friedrich die in zijn werk de nietigheid van de mens 
verbeeldt, de grenzeloze eenzaamheid in zijn werk die 
gestalte geeft aan zijn eigen melancholie. Enkele van zijn 
meest bekende werken zijn  “Krijtrotsen op Rügen” uit 
1818 en “Das Eismeer” 1823/24 en ik moet onmiddellijk 
denken aan deze werken bij Mattie’s uitspraak: ”…bij 
voorkeur ga ik op zoek naar hoge plaatsen, rotspunten van 
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He starts from the pure, unspoilt nature. During his 
travels to remote areas like the North American deserts, 
Kurdistan, Armenia, Iceland and the Sahara Desert, he 
takes pictures or makes sketches in pencil or ink.
Once back home, he puts his impressions and memories 
on canvas, using a variety of techniques. Mattie never 
uses any preconception; he just starts with a broad, 
expressive palette, unexpected accents and shades 
of colour, ánd daring contrasts, preferably on several 
canvasses simultaneously. His first landscapes Mattie 
painted, some thirty years ago now, from nature still, 
but gradually he started painting from memory, from his 
experiences. If not content, he just paints parts again and 
again, until the painting starts showing the  space that 
corresponds exactly with the space he sees in his mind.
In order to get some idea of Mattie’s method, we could 
try to imagine making an imaginary trip to the earth from 
some place in space. What would we encounter? Looking 
from above we would see mountain ranges, rivers, deltas 
etc. etc. Or what, if we could even see inside the earth? 
Or what if we focussed on the oceans? Two-thirds of 
the surface of the earth consist of water, the seas of 
the world. To this very day, our knowledge of all this has 
remained only very modest. How would we give shape to 
such a painting depicting a plant- and animal realm of our 
own, a realm we know is real to us? We would have to 
use our fantasy, our intuition and emotions, in short, our 
subconscious where we store our personal experiences.
Mattie put it like this:  “... I think of my painting as pondering 
about life, I look upon it as a kind of autobiography. What 
I create is the result of my experiences. When I look at 
what I made, I see a kind of retrospection” (monograph 
“unprecedented land, the discovery of the earth” 2004)
This is not an unknown phenomenon in the history of art, 
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waaraf ik uitkijk. Het is niet louter toezien wat ik daar doe, 
ik tracht mezelf open te maken, mijn zintuigen op scherp 
te zetten. Zo kan ik ook weer grip krijgen op mijn eigen 
bestaan. Voor mij is het landschap een metafoor voor 
mijn eigen leven, ik zie er de weg in die ik heb afgelegd”. 
Het werk van Mattie verschilt in één belangrijk opzicht 
van dat van de Romantici: het ontbreken van enig teken 
van menselijke aanwezigheid of menselijk handelen. Hij 
gaat uit van de pure, ongerepte natuur. Tijdens zijn reizen 
naar afgelegen gebieden als de woestijnen van Noord-
Amerika, Koerdistan, Armenië, Ijsland en de Sahara,  
maakt hij foto’s en schetsen met potlood of pen.
Eenmaal thuis krijgen zijn indrukken en herinneringen 
een plaats op het doek waarbij hij van vele technieken 
gebruik maakt. Mattie doet niets vooropgezet, hij begint 
te schilderen met brede, expressieve verftoetsen, onver-
wachte accenten en tinten én gedurfde contrasten, liefst 
op meerdere doeken tegelijk. De eerste landschappen 
schilderde Mattie, nu zo’n dertig jaar geleden, nog naar 
de natuur maar allengs begon hij te schilderen vanuit zijn 
herinnering, fantasie en intuïtie, vanuit zijn ervaringen. 
Als hij niet tevreden is dan schildert hij delen over, net 
zolang tot er een ruimte op het schilderij ontstaat die 
perfect correspondeert met de ruimte in zijn hoofd.          
                                             
Om een idee te krijgen hoe Mattie te werk gaat zou je 
je eens kunnen voorstellen dat je een denkbeeldige reis 
maakt naar de aarde vanuit den vreemde. Wat zou je 
dan allemaal tegenkomen? Als je de aarde van bovenaf 
beziet bergketens, rivieren, delta’s, enz.
Of wat als je zelfs ín de aarde zou kunnen kijken? Of wat 
zou je kunnen zien als je je op de oceanen zou richten? 
2/3 van het aardoppervlak wordt in beslag genomen 
door water, de wereldzeeën. Tot op de dag van vandaag 
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the writer/journalist Jan Greshoff put it like this: “Good 
paintings, even if they are called landscapes or still 
lifes, are always self portraits”. Good paintings show us 
something about the maker, the quest for himself, a quest 
for what makes him happy, for his place in the world.
Romano Guardini, a German Roman Catholic priest, 
theologian and philosopher agrees with this idea. In 
1946 he gave a lecture to the Stuttgarter Hölderlin 
Gesellschaft on the occasion of a small volume written 
by himself about the landscape as a work of art: `Form 
und Sinn der Landschaft in den Dichtungen Hölderlins`. 
In this book Guardini makes a distinction between  the 
Daseinslandschaft and the painted landscape in the form 
of a painting. The Daseinslandschaft represents individual 
personality, it is linked with the person’s experiences. 
Guardini: “die kunstlerische Gestalt vermag sogar dem 
Lebenden beim Bau seiner Daseinslandschaft zu helfen, 
dass er genauer sieht, stärker empfindet und den Sinn, 
welcher unaussprechbar hinter den Formen liegt, tiefer 
ahnt”. Consequently, the painting can give some insight 
into his own existence, and it can offer help in finding 
answers to existential questions. The painting urges him 
to ponder his own “being”.
So, the work of art can stimulate the artist to think about 
his existence in time and space. Mattie’s works can be 
seen as metaphors of life, but they also constitute a 
world an sich. In his paintings Mattie takes you with him 
to a very special world, a world that did not exist until he 
painted it. Mattie does not paint the perceptible, he turns 
it into something perceptible, viz. a world of paint put on 
a canvas, a world, new and imaginary.
And that brings us back to Sol Lewitt’s statement that 
in the creative process of a work of art the Idea is the 
most important aspect, and that the execution of it is 

hebben wij hiervan slechts een bescheiden kennis. Hoe 
zou je een dergelijk schilderij gestalte geven met een 
eigen planten- en dierenrijk waarvan je wéét dat het 
bestaat ? Dan moet je putten uit je fantasie, uit je intuïtie 
en emoties, kortom uit je onderbewustzijn waar ook de 
persoonlijke ervaringen worden opgeslagen.
Mattie verwoordde het aldus:”…....... ik beschouw mijn 
schilderen als een nadenken over het leven, ik zie het 
schilderen als een vorm van autobiografie. Wat ik maak 
komt voort uit mijn eigen beleving. Als ik kijk naar hetgeen 
ik gemaakt heb, is dat tegelijk een soort retrospectie” 
(monografie “ongekend land, de ontdekking van de 
aarde” 2004 ).
Dit is geen onbekend fenomeen in de kunstgeschiedenis, 
de schrijver/journalist Jan Greshoff  formuleerde het 
aldus: ”Goede schilderijen, ook al noemt men ze land- 
schappen of stillevens, zijn immer zelfportretten”.  Goede 
schilderijen laten iets over de maker zien, de zoektocht 
naar zichzelf, een zoektocht naar wat hem gelukkig 
maakt en hoe hij in de wereld staat. 
Eenzelfde idee vinden we bij Romano Guardini, een 
Duitse rooms-katholieke priester, theoloog en filosoof. In 
1946 hield hij een voordracht voor de Stuttgarter Hölderlin 
Gesellschaft naar aanleiding van een klein door hem zelf 
geschreven boekje over het landschap als kunstwerk: 
“Form und Sinn der Landschaft in den Dichtungen 
Hölderlins”. Hierin maakt Guardini onderscheid tussen 
het Daseinslandschaft en het geschilderde landschap in 
de vorm van een schilderij. Het Daseinslandschaft staat 
voor de individuele persoonlijkheid, het is verbonden 
aan de ervaringen van de persoon. Guardini: “die 
kunstlerische Gestalt vermag sogar dem Lebenden 
beim Bau seiner Daseinslandschaft zu helfen, dass er 
genauer sieht, stärker empfindet und den Sinn, welcher 
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only a perfunctory affair. This, however, is not what we 
experience when looking at Mattie’s work, where the 
execution determines the picture. That is a world we 
cannot visualise, we cannot depict, it is a world we must 
see. In Mattie’s most recent work we notice that the 
horizon retreats into the background more and more, or 
even disappears completely; a horizon that gives us a 
hold on the landscape, that gives us room to move. But 
Mattie also has a personal horizon, and as an artist he 
feels himself challenged to broaden this horizon, and so 
to enter into a confrontation with himself.
Getting rid of the dominant horizon, the great divider of 
heaven and earth, is the greatest challenge, and, at the 
same time, also an all-consuming passion for him. The 
past twelve months he has lived a secluded life in his 
studio in order to address the question: “What, in fact, 
does exist between heaven and earth?” A question also 
inspired by his fascination for the origin of the basic forms 
of life, both at a macro- and a micro level. This period of 
strenuous work in his studio has resulted in a number of 
very special paintings and gouaches.
Inspired by the American author Bill Bryson’s book 
“A Short History of Nearly Everything”, Mattie literally 
broadened his horizon by putting a different and particular 
complexion on  his landscapes. Apart from the universal 
and timeless landscape-scenes with desolate, weather-
beaten, and “as yet untouched” characteristics, now his 
painting is characterised by observations that in fact hide 
themselves from view. One of the chapters in Bryson’s 
book deals e.g. with Quarks, electrons and atoms, and 
the author describes that physics of elementary particles 
plays an important role in modern physics. Carl Sagan, 
an American astronomer, advanced the opinion that 
if one could penetrate more deeply into the electron, it 

unaussprechbar hinter den Formen liegt, tiefer ahnt”. Het 
schilderij kan dus inzicht geven in het eigen bestaan en 
als hulp dienen bij existentiële vragen. Het kunstwerk zet 
aan tot nadenken over het eigen “zijn”. 
Het kunstwerk kan dus aanzetten tot nadenken over 
de eigen existentie in tijd en ruimte. Behalve dat je de 
doeken van Mattie kunt zien als een metafoor van het 
leven, vormen ze een aparte wereld op zich. In zijn 
schilderijen voert Mattie je mee naar een bijzondere 
wereld, een wereld die er nog niet was voordat hij deze 
schilderde. Mattie schildert niet het zichtbare, hij máákt 
iets zichtbaar namelijk een wereld van verf op een doek, 
nieuw en denkbeeldig.
En dat brengt ons terug bij de uitspraak van Sol Lewitt 
die vond dat bij de totstandkoming van een kunstwerk 
het Idee het belangrijkste was en de uitvoering slechts 
een plichtmatige kwestie. Dat ervaren we echter niet 
bij de werken van Mattie, waarin de uitvoering juist de 
voorstelling bepaalt. Dat is een wereld die zich niet alleen 
tevoorschijn laat dénken, die zich niet door middel van 
taal laat beschrijven, maar die we moeten zíen.
We zien in Mattie’s  nieuwste werk dat de horizon meer 
en meer op de achtergrond geraakt of zelfs helemaal 
verdwijnt, een horizon die houvast geeft in een landschap, 
die de leefruimte zichtbaar maakt. Maar Mattie heeft ook 
een persoonlijke horizon en als kunstenaar wordt hij 
uitgedaagd deze telkens te verleggen en de confrontatie 
met zichzelf aan te gaan.
Het oplossen van de dominante horizon, de scheiding 
tussen hemel en aarde is zijn grootste uitdaging en 
tegelijkertijd ook zijn passie. Het afgelopen jaar heeft hij 
zich teruggetrokken in zijn atelier om zich toe te leggen 
op de vraag: ”wat is er feitelijk tussen hemel en aarde ?” 
Een vraag die mede wordt ingegeven door zijn fascinatie 
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over het ontstaan van elementair leven, zowel op macro- 
als op micro niveau. Deze periode van hard werken in 
zijn atelier heeft geresulteerd in een wel heel bijzondere 
nieuwe collectie werk, schilderijen en gouaches.

Geïnspireerd door het boek “Een kleine geschiedenis 
van bijna alles” van de Amerikaan Bill Bryson heeft Mattie 
letterlijk zijn horizon verbreed door het “landschappelijke” 
in een ander en bijzonder daglicht te stellen. Naast de 
universele en tijdloze landschappelijke taferelen met 
het desolate, het verweerde en het “nog niet eerder 
aangeraakte”, kenmerkt zijn schilderkunst zich nu met 
waarnemingen die zich feitelijk aan ons oog onttrekken. 
Een van de hoofdstukken in het boek van Bryson gaat 
bijvoorbeeld over Quarks, elektronen en atomen en hierin 
beschrijft de auteur dat deeltjesfysica een belangrijke 
rol speelt binnen de hedendaagse natuurkunde, Carl 
Sagan, een Amerikaanse astronoom, opperde dat als je 
kans zou zien dieper in een elektron door te dringen, je 
daar mogelijk een geheel eigen heelal zou aantreffen, 
wat ons aan de science fiction verhalen uit de jaren 50 
van de vorige eeuw herinnert. “Daarin bevindt zich (…..) 
een enorm aantal andere, veel kleinere elementaire 
deeltjes die op hun beurt weer heelallen op een volgend 
niveau zijn, enzovoort; een binnenwaartse regressie, 
heelal op heelal, oneindig”. Voor de meesten van ons 
is het een wereld die ons voorstellingsvermogen te 
boven gaat, een wereld echter die Mattie mateloos 
intrigeert en die hij inmiddels een plaats heeft gegeven 
binnen zijn kunstwerken. Hij zoekt het wezen van het 
landschappelijke en de inhoud van zijn kunst vooral 
in het mythologische verhaal over groot en klein, over 
macro en micro. Kosmologie en de micro wereld lijken op 
zijn doeken hand in hand te gaan, het grootse eindeloze 
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landschap wordt afgewisseld door landschappen 
opgebouwd uit microstructuren. Het is niet alleen de 
wereld van de fantasie die hier regeert, de onwezenlijke 
door hem geschilderde taferelen zouden wel eens echt 
kunnen bestaan. Vele voorstellingen bestaan min of 
meer uit twee delen die meestal door een denkbeeldige 
verticale, een enkele maal door een denkbeeldige 
horizontale lijn van elkaar zijn gescheiden. Dat geeft een 
spanningsveld dat Mattie nog verder verhoogt door aan 
de ene kant het macro landschap te schilderen waarvan 
de oneindigheid wordt geaccentueerd omdat het zich 
buiten de lijst lijkt voort te zetten, aan de andere kant 
de microkosmos, het ingezoomde deel geschilderd als 
onderdeel van het weidse landschap. Sommige lijnen en 
kleuren lopen dóór in beide delen.

Schilderachtige taferelen worden afgewisseld met ge-
tekende structuren, tekens en symbolen, waarbij de teke- 
ningen helemaal geïntegreerd zijn in de voorstelling. En 
dit is nieuw voor Mattie, de beide technieken, tekenen 
en schilderen, vallen nu op een spannende manier 
samen. Voor het tekenen gebruikt Mattie een watervaste 
stift of de achterkant van het penseel, maar ook tekent 
hij met de zijkant van het paletmes in de natte verf.
Nu is het tekenen bijna van levensbelang voor Mattie, 
geen enkel papiertje is veilig voor hem. Ik heb een blik 
mogen werpen in zijn schets- en tekenboeken en vol 
bewondering erdoorheen gebladerd, me verbazend over 
de gedetailleerdheid maar ook over de volstrekte orde 
van indeling van de tekeningen. Keurig gerangschikt in 
overzichtelijke kaders zie ik studies van landschappen, 
soms direct waargenomen en soms aan de fantasie 
ontsproten zoals parallel lopende golvende lijntjes, 
spiralen en structuren  die je in de natuur bij schimmels 

might reveal itself to be an entire closed  universe, which 
reminds us of the science fiction stories of the 50s of the 
last  century. “... within it is an immense number of other 
much tinier elementary particles which are themselves 
universe at the next level, and so on forever, an infinite 
downward regression, universes within universes, end-
lessly” (Cosmos, 2006). To most of us this is a world 
surpassing our imagination, a world, however, Mattie 
is immensely intrigued by, and which by now he has 
given pride of place in his works. The essence of his 
landscapes, and of his work in general, he tries to find 
especially in the mythological story of big and small, 
of macro and micro. The Cosmos and the micro world 
seem to go hand in hand in his paintings; the great, 
infinite landscape alternates with landscapes composed 
of micro structures. It is not only a world of fantasy that 
reigns here, the unreal scenes painted by him could be 
real after all. Many of his paintings consist more or less 
of two parts, usually divided by an imaginary vertical, 
sometimes horizontal, line, creating a tension, which is 
increased even more by Mattie by painting the macro 
landscape, whose infinity is stressed because it seems to 
be continued beyond the picture frame, on the one side, 
whereas on the other side the enlarged part is painted 
as part of the grand landscape. Some lines and colours 
continue in both parts. Painted scenes alternate with 
structures, signs and symbols that are drawn, and those 
drawings are completely integrated in the representation.  
And this now, is new for Mattie; both techniques, painting 
and drawing, come together in a manner full of tension. 
To draw, Mattie uses a waterproof marker or the back 
end of a brush, but he also draws using the side of a 
palette knife in paint still wet. Drawing seems a matter 
of life and dead for Mattie, no paper, however small, is 
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zou kunnen denken. Soms lijkt het fenomeen van het 
landschap wel heel ver weg te zijn en dwingt het de 
kijker tot een extra inspanning. Deze treft dan vooral een 
boeiende, bijna abstracte voorstelling. Een samenstelling 
van vele denkbare landschappelijke mogelijkheden, 
ontdaan van al te duidelijke details, maar altijd tot een 
totaal nieuw geheel gevormd.
Trefwoorden zijn hier: ontstaan, energie, beweging, dy-
namische processen, stilte, lagering, chemie, turbulentie, 
storm, chaos, harmonie, tijdloosheid, rust, oerkrachten. 
Kortom; moderne en eigentijdse landschapsschilderkunst 
met als thema: het leven zelf.

Er is nog niet zo heel lang geleden onderzoek gedaan naar 
hoe lang een gemiddelde museumbezoeker naar een 
kunstwerk kijkt. En dat blijken slechts negen seconden te 
zijn, misschien lang genoeg voor een reclameshot, maar 
voor een goed schilderij veel te weinig. 
Daarom is het goed dat dit boek er is, dan kunt u thuis 
nog lang en vaak verdwijnen in de landschappen van 
Mattie Schilders.
 

safe for him. I was allowed a look  in his sketch books, 
and I leafed through them full of admiration, surprised 
by the fine details, but also by the absolute order of 
the grouping of the drawings. Neatly arranged, I saw 
studies of landscapes, some drawn to life, and some the 
result of fantasy, such as parallel wavy lines, spirals and 
structures, which one could attribute to fungi. Sometimes 
the landscape seems far away indeed, and it compels 
the onlooker to exert some extra effort.  But then the 
onlooker is rewarded with an exciting, almost abstract, 
representation, a composition of a great number of con-
ceivable landscape possibilities, devoid of too clear de-
tails, but always made into a completely new entity.
Keywords here are: coming into being, energy, movement, 
dynamic processes, silence, layering, chemistry, turbu-
lence, tempest, chaos, harmony, timelessness, tranquillity, 
primeval forces. In short:a modern and contemporary 
art of painting landscapes, with as its central theme: life 
itself.

Not too long ago there was an survey into the length of 
time the average visitor of a museum looks at a work of 
art. The result: only nine seconds! Perhaps long enough 
for a TV commercial, but obviously far too short for a 
serious painting. That is why it is a such good thing that 
this book  has been  published.: it enables you to peruse 
it often and for prolonged periods of time in order to 
disappear into the landscapes of Mattie Schilders.

Erna Charbon-van Heck Erna Charbon-van Heck
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‘Nieuwe materie’ 1, 2, 3, 4   2006  080 x 070 cm.
‘Het achtste continent’ 1, 2   2006  050 x 040 cm.
‘Golf van licht’    2007  040 x 040 cm.
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‘Nieuwe materie’ 5, 6   2006  080 x 070 cm.
‘Het achtste continent’ 3, 4   2006  050 x 040 cm.
‘De woestijn als oceaan’ 1   2006  050 x 050 cm.
‘Zonder water geen leven’ 1, 2  2006  050 x 050 cm.
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‘Nieuwe materie’ 7, 8   2006  080 x 070 cm.
‘De woestijn als oceaan’ 2   2006  050 x 050 cm.
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25‘Geëvolueerde levensvormen’ 1, 2   2006  120 x 085 cm. 
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27‘Het mysterie van de oorsprong’  1 - 4 2006  tekening    028 x 020 cm. 
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29‘Helder water, groen en kalm’  1 - 3  2006  070 x 210 cm. 
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32 ‘Schatten van de natuur’   2006  170 x 130 cm. 
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33‘Het licht waaruit alles is’   2007  170 x 130 cm. 
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35‘Macht van de natuur’   2007  130 x 170 cm. 
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37‘Oog op de wereld’   2007  120 x 100 cm. 
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2007     gouache  030 x 040 cm. 

‘Bewijzen voor de evolutie’  - ‘Blik in een bedreigd domein’ - ‘Complot van wind en water’ - ‘Geest van de berg’
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39‘Geschiedenis van het leven zelf’ - ‘Gevormd door water en ijs’ - ‘Hellepoel der schepping’ - ‘Het ontstaan van leven’    
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40 ‘Winterse winden’ - ‘Eenzaam verbrokkeld land’ - ‘Witte woestijn’ 2007  120 x 150 cm.
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41‘Gesmolten zee’    2007  120 x 150 cm. 

Mattie Schilders Boek_11_Definit41   41 28-10-2007   13:21:23



42

Mattie Schilders Boek_11_Definit42   42 28-10-2007   13:21:23



43‘Kalm verglijd de tijd’ 1 - 3   2007  090 x 130 cm. 
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45‘Bij het vallen van de avond’  2007  130 x 170 cm. 
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46 ‘Het verloren continent’   2007  130 x 130 cm.  
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47‘Alles werd licht’    2007  130 x 130 cm. 
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49‘Spel van stil water’ 1 - 4   2007  080 x 070 cm. 
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‘Onderwereld - bovenwereld’ 1 - 2 2007  060 x 120 cm. 
‘Legende in steen’   1 - 2 2007  060 x 120 cm. 
‘Hart van de wereld’   1 - 2 2007  120 x 060 cm. 51
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53‘Complot van wind en water’ 2 - 3  2007  110 x 170 cm. 
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57‘Alchemie’ 1 - 3    2007  160 x 080 cm.   
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59‘Organische wereld’ 1 - 4   2007  tekening  013 x 010 cm.   
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61‘Sluier van zichtbaar licht’     tweeluik 2007  130 x 190 cm. 
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63‘Tussen mythe en werkelijkheid’ 1 - 2 2007  130 x 130 cm. 
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65‘Het onpeilbare niets’ 1 - 2   2007  130 x 130 cm. 
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67‘Niets is voor de eeuwigheid’   2007  170 x 130 cm. 
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69‘Gevormd door getijdenkracht’ 1 - 2  2007  120 x 100 cm. 
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71‘Bouwstenen van het universum’  1 - 3 2007  120 x 100 cm. 
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73‘Over hemel en aarde’ 1 - 2  2007  210 x 070 cm. 
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75‘Voorgebergte’ 1 - 4   2007  100 x 100 cm. 
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77‘Museum onder water’ 1 - 8   2007  022 x 018 cm. 
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79‘Oorverdovende stilte’ 1 - 4   2007  040 x 070 cm. 
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81‘Ochtendgloren’    2007  170 x 130 cm. 
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83‘Wereld van ruimte en tijd’ 1,2  2007  100 x 200 cm. 
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85‘Wereld van ruimte en tijd’ 3, 4  2007  100 x 200 cm. 
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Mattie Schilders tries to create a new order consisting 
of colour, form and movement, all based on new 
insights. His paintings are analytical investigations in 
which the artist involves us as we look at his work. His 
starting point is ‘The Landscape’ It is often difficult to 
distinguish earth and horizon and air: the flow into one 
another, they blend into one another. The character of 
these landscapes is reflected in a figurative, abstract 
form of presentation. ‘UNKNOWN LAND’ is his subject 
and deals with the most inaccessible landscapes on 
this earth.
 

The works of Mattie Schilders are owned by private, 
national and local institutions. In addition his works 
are included in the collections of various compagnies. 
Many works have been commissoned in the artist’s 
own country and abroad.

All paintings with acrylic paint on canvas.
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Thema Subject

Mattie Schilders zoekt vanuit eigen inzichten een 
nieuwe orde van kleur, vorm, sfeer en beweging. Zijn 
schilderijen hebben als basis altijd het ‘analytisch 
onderzoek‘, waarin de kunstenaar de kijker wil mee- 
slepen. Het door hem zelf gecreëerde ‘landschap- 
pelijke idee’ is hierbij immer zijn uitgangspunt. Het 
karakter van deze landschappelijke voorstellingen 
hebben een figuratief / abstracte verschijningsvorm.
Het ‘ONGEKEND LAND’ is zijn thema, het handelt 
als zijn inspiratiebron over de meest ontoegankelijke 
landschappen van de aarde. 
 

Het werk van Mattie Schilders is in het bezit van diverse 
particuliere, rijks- en gemeentelijke instellingen. Tevens 
zijn er werken opgenomen in diverse collecties van tal 
van bedrijven. Vele opdrachten zijn uitgevoerd in
binnen -en buitenland.

Alle schilderijen in acrylverf op linnen doek.

Mattie Schilders, Geertruidenberg 1951

Academie voor Industriële Vormgeving, Eindhoven
Academie voor Beeldende Vorming, Tilburg

www.mattieschilders.nl
mattie.schilders@planet.nl 

Mattie Schilders, Geertruidenberg 1951

Academy for Industrial Design, Eindhoven
Academy for Modern Art, Tilburg

www.mattieschilders.nl
mattie.schilders@planet.nl 

Collectie Collection
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2000 Galerie Tracé      Maastricht
 Galerie Bleijenberg     Leiderdorp
 Art Case      Den Haag
 P.A.N. , Galerie Contempo    Amsterdam
 Galerie de Pook     Hengelo

2001 Galerie ’t Koetshuis    Hulshorst
 Galerie M.P. Visser    Heusden
 Art Case      Den Haag
 Galerie Bleijenberg     Leiderdorp
 De Galerie     Den Haag  
 van de Leegte     Eindhoven

2002 Galerie Maas     Rotterdam
 Wintershall Holding - AG    Kassel (Duitsland)
 Galerie Maas     Rotterdam
 Galerie Tracé     Den Haag
 Galerie Tracé     Maastricht
 Bleijenberg Art     Amsterdam 
 Holland Art Gallery     Eindhoven
 Wintershall Holding - AG    Tripoli (Lybië) 

2003 Galerie de Pook     Hengelo
 Peijnenburg     Poppel (België) 
 Wintershall Holding - AG    Kassel (Duitsland)
 Galerie Tracé     Maastricht
 Galerie Hans Persoon    Veldhoven
 B.D.O. Accountants    Tilburg                                        
 Galerie Kunst en Kader     Veldhoven
 Galerie Henk J. Pruijsen    Warmond
 Melis Lighting     Tilburg
 Culturele Olympiade    Arnhem

Tentoonstellingen Exhibitions
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2004 Galerie’t Koetshuis    Hulshorst 
 Opdracht Siemens     Amsterdam
 Holland Art Gallery     Amsterdam
 Galerie’t Koetshuis    Hulshorst 
 Galerie Kunst en Kader    Veldhoven
 Opdracht SAAB      Tilburg 
 25-jarig jubileum Museum Documenta-Halle  Kassel (Duitsland)
 Opdracht Vitalis      Eindhoven
 Opdracht Provinciehuis    Den Bosch
 Lenteakker Med. Centrum     Spijkenisse 

2005 25 jarig jubileum Museum Jan van der Togt   Amstelveen
 Galerie Stima      Breda
 Opdracht Essent      Arnhem  
 Galerie Kunst en Kader    Veldhoven 
 Tentoonstelling Essent      Arnhem  

2006 Opdracht Wintershall Holding-AG Noordzee  Rijswijk   
 Galerie Tracé     Maastricht
 Galerie Holland Art    Eindhoven
 Museum ‘Galeria Bydgoszcz’   Bydgoszcz (Polen)
 Opdracht Essent hoofdkantoor   s-Hertogenbosch 

2007 Galerie Delfi-form     Zwolle
 Galerie Stima     Breda  
 Galerie Beeldkracht ‘Kunst aan de Brink’  Leiden   
 Galerie Hans Persoon    Veldhoven 
 U.T.S. Bernhardt b.v.    Elsloo
 Proeven van kunst ‘Het Koetshuys’   Oosterhout   
 Proeven van kunst ‘Wolfslaar’   Breda 
 Opdracht TBS     Dongen

2008 Nederlandse ambassade (Rem Koolhaas)  Berlijn (Duitsland)
 Galerie Beeldkracht    Scheemda  
 Galerie Frederiek van der Vlist   Leiden
 Galerie Tracé      Maastricht
 Galerie van Loon Simmons   Vught
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Mattie Schilders is in Nederland
vertegenwoordigd door:

Galerie Hans Persoon     Veldhoven

Galerie Tracé      Maastricht

Galerie Beeldkracht     Scheemda 

Galerie Delfi-form      Zwolle

Galerie Frederiek van der Vlist    Leiden 

Galerie van Loon en Simmons    Vught

Galerie Holland Art     Eindhoven

NoordBrabantse Kunststichting    Breda 

Business Art Service      Raamsdonksveer
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Galerieën Galeries

Mattie Schilders is in the Netherlands
represented by:
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Studiereizen Study trips

Verenigde Staten
1978, 1981, 1987

Italië; Rome, Venetië,     
1982, 2000, 2001, 2002,
Siena, Milaan, Florence         
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

Egypte 
1983, 2003

Wales      
1985

Oost- en Midden Turkije
(Armenië, Koerdistan)    
1986

Rusland 
1990

IJsland 
1992, 1995, 1998, 
2000, 2001, 2004, 2005

Libië, Algerije, Niger    
2003

Polen      
2006

United States
1978, 1981, 1987

Italie; Rome, Venice,     
1982, 2000, 2001, 2002,
Siena, Milan, Florence         
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

Egypt 
1983, 2003

Wales      
1985

East and Middle of Turkey 
(Armenia, Kurdistan)    
1986

Russia 
1990

Iceland
1992, 1995, 1998, 
2000, 2001, 2004, 2005

Libya, Algerie, Niger    
2003

Poland      
2006
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Publicaties Literature

‘Vuur van Verrukking’
 Monografie 1991     Hennie van de Louw
‘Bevriend vuur’ 
 Catalogus 1992     Hennie van de Louw
‘From the underworld’ 
 Monografie 1994 Annelette Hamming
‘Silent wonders’ 
 Catalogus  1995 Mark Slegers
‘Synergie’ 
 Catalogus 1995 Hans Roosenboom
‘Een nieuwe stilte’ 
 Catalogus 1997 Annelette Hamming
‘Een nieuwe stilte’    
 Monografie 1998 Annelette Hamming
‘Ongekend land’
 Monografie 2001 Ruud Ringers
‘Ongekend land’ 
 Catalogus 2002 Ruud Ringers
‘De ontdekking van de aarde’
 Monografie 2004 Annelette Hamming
‘Land, Lucht, Water en Vuur’                  
 Catalogus 2005     Wim van der Beek.
‘Holandia’    
 Catalogus 2006     Waclaw Kuczma
‘Over hemel en aarde’ 
 Monografie 2007 Erna Charbon

‘Vuur van Verrukking’
 Book  1991     Hennie van de Louw
‘Bevriend vuur’ 
 Catalogue 1992     Hennie van de Louw
‘From the underworld’ 
 Book  1994 Annelette Hamming
‘Silent wonders’ 
 Catalogue  1995 Mark Slegers
‘Synergie’ 
 Catalogue 1995 Hans Roosenboom
‘Een nieuwe stilte’ 
 Catalogue 1997 Annelette Hamming
‘Een nieuwe stilte’  
 Book  1998 Annelette Hamming
‘Ongekend land’
 Book  2001 Ruud Ringers
‘Ongekend land’ 
 Catalogue 2002 Ruud Ringers
‘De ontdekking van de aarde’
 Book  2004 Annelette Hamming
‘Land, Lucht, Water en Vuur’                   
 Catalogue 2005     Wim van der Beek.
‘Holandia’    
 Catalogue 2006     Waclaw Kuczma
‘Over hemel en aarde’ 
 Book  2007 Erna Charbon
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Woord van dank Word of thanks 
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en Rick Persoon voor hun hartelijke steun bij het tot 
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