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B I N N E N  K I J K E N  B I J …  D E  U N I E K E  S C H A T J E S - V I L L A  I N  B R E D A

‘Interieurtrends 
doen ons niets, wij  
hebben liever onze 
eigen stijl in huis’
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De schitterende witte villa aan de Dr. 
Batenburglaan in Breda kan niet aan je aandacht 
ontsnappen. Vanaf de openbare weg is het 
bijzondere en lieflijk ogende pand ter waarde 
van bijna vier miljoen euro goed zichtbaar en 
dat doet voorbijgangers als vanzelf afremmen 
om een blik te werpen op het huis dat het decor 
vormde van de film Schatjes. 

Eenmaal binnen is het de kleurrijke en 
uitbundige stijl van de eigenaars die de sfeer 
bepaalt; mondiaal met een vleugje Marianne Y. 
Naerebout…
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Marianne Y. Naerebout en Jan W. Dane hebben een prachtig huis met twee hectare 
grond in Tanzania waar ze de buren van Rik Felderhof zijn. Ze zijn de eigenaars 
van een suite in het Ritz-Carlton in Fort Lauderdale, Florida en ook in het Noord-
Italiaanse Apricale hebben ze een riant huis. De villa in Breda kochten ze acht jaar 
geleden. “Wij bedachten ons dat het misschien wel leuk was om ook een honk in 
Nederland te hebben en we gingen in Amerika op internet op zoek. Toen zagen we 
dit prachtige huis en hebben het gekocht”, vertelt Marianne die in het dagelijks 
leven beeldend kunstenaar is. De woning met twee badkamers, vijf slaapkamers, 
een enorme keuken, twee zitkamers, eetkamer, een bibliotheek, een bijkeuken 
en een dubbele garage was destijds al helemaal gerestaureerd dus daar had het 
stel geen omkijken meer naar. De tuin en de later aangekochte portierswoning 
was echter een ander verhaal. “Het was echt een verschrikking”, zegt Marianne la-
chend. “Alles wat er stond was oud, rot of kapot. We hebben dan ook alles, behalve 
de oude beuken, weggehaald en de  hectare grond opnieuw aangepland.” Ook is 
de portierswoning gerenoveerd tot gastenverblijf.

Mondiaal
De villa inclusief zwembad is absoluut een plaatje geworden. Daar is Mari-
anne dan ook erg blij mee, maar ze heeft zich na acht jaar nog niet aan haar 
onderkomen gehecht. “Ik kom uit een modern expatgezin. Mijn vader werkte 
bij Shell en zodoende ben ik het gewend om snel te settelen, maar me niet te 
hechten aan een bepaalde leefomgeving. 

Mijn velletje is mijn huis”, zegt ze terwijl ze met haar wijsvinger over haar pols 
wrijft. “Daar voel ik me goed in dus het maakt mij niet uit waar ik woon. Toch 
hebben we vier huizen, maar dat is puur uit comfort. Zodra we op een andere 
locatie aankomen voelen we ons weer thuis. En reizen zonder bagage is ideaal. 
We hoeven helemaal niets mee te slepen als we weer een tijd in het buitenland 
verblijven”, zegt Marianne. De kunstenaar is per jaar slechts enkele maanden 
op één locatie en dat is dan ook de reden dat het interieur in de Bredase villa 
typerend, maar tijdloos is.
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Kleuren overheersen in het huis, 
want kleur begríjp ik.
 “Ik heb bij het inrichten van dit huis gekeken naar wat ik zelf leuk vind. Ik ben te wei-
nig in dit huis om met de trends mee te kunnen gaan, want tegen de tijd dat ik weer 
terug ben, is die trend weer voorbij. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn eigen 
stijl aan het huis toe te voegen. Daar voel ik me prettig bij”, vertelt ze enthousiast. 
Die uitbundige en zeer kleurrijke stijl past helemaal bij de expressieve kunstenaar. 
“Ik heb mijn gevoel gevolgd en een mondiale stijl neergezet, maar er zit wel eenheid 
in. Alles klopt bij elkaar.  Zo zijn er Oosterse spullen, maar ook kunstwerken uit het 
Oosten en Afrikaanse maskers. Kleuren overheersen in het huis, want kleur begríjp 
ik. Voor mij betekent kleur zekerheid. Velen kiezen voor bruin- en beigetinten in hun 
woning. Dat kan werkelijk prachtig zijn, maar ik vind dat persoonlijk zo gemakkelijk. 
Bovendien kan het leven in dit klimaat wel wat kleur gebruiken”, vertelt ze.

 Dagjesmensen
Het huis van Marianne en Jan trekt niet alleen de aandacht, omdat het opval-
lend groot en bijzonder is. Het pand vormde namelijk het decor voor de film 
Schatjes uit 1984. “Wij hadden de film al gezien voordat we deze villa kochten 
en toen we hier eenmaal woonden hebben we Schatjes nog eens bekeken. Het 
was leuk om te zien wat voor bouwval het was. Eigenlijk ken je het niet meer 
terug. Toch vind je nog steeds een heleboel authentieke details terug. Die zijn 
gelukkig behouden gebleven, waardoor je sommige dingen nog steeds kunt 
herkennen. Leuk is dat”, vindt Marianne. 

Velen weten dat in de villa een film is opgenomen en daarom gebeurde het dan 
ook eens dat er iemand aanbelde die de woning graag van binnen wilde zien. 
“Vooral ’s zomers stopt er weleens een touringcar met dagjesmensen.  De gids 
hoor je dan steevast door de microfoon vertellen dat dit de Schatjes-villa is. Ik 
moet er wel om lachen.”

F u n c t i o n a l i t e i t  v e r s u s  t r o t s

Logischerwijs is niet alleen de kunst van Marianne kleurrijk, want ook haar 
meubels springen in het oog. Een paarse bank gecombineerd met gifgroene 
kussens, blauwe gordijnen achter rode kuipstoeltjes, fuchsiaroze keuken-
stoelen bij een bontgekleurde boekenkast. Je vindt het allemaal in de woning 
van Marianne. Ze is naar eigen zeggen tevreden over haar meubels, maar ze 
heeft er he-le-maal niks mee. “Steeds als ik verhuis, laat ik de meubels achter. 
Die zijn namelijk altijd vervangbaar en je bent er snel op uitgekeken. Je ziet 
zo vaak dat mensen hun interieur om de zoveel jaar veranderen, omdat ze er 
klaar mee zijn. Meubels zijn gewoon functioneel, meer niet. Af en toe zit er 
achter een meubelstuk een verhaal en dán hechten mensen zich er wel aan. 
Anders niet. Ik heb dan ook geen bankstel of iets dergelijks waar ik trots op 
ben. 

Mijn kunstwerken zijn mijn pronkstukken. Niet alleen die van mijzelf, maar 
ook de werken die we in de loop der jaren verzameld hebben.” Ondanks haar 
nuchtere kijk op hun woning en de meubels, heeft Marianne absoluut een 
favoriete plek in de villa. “Ik ben hier te weinig om tot rust te komen, maar de 
keuken vind ik een heel fijne plek. En niet omdat ik van koken hou”, voegt ze 
daar lachend aan toe. “Mijn atelier bevindt zich elders dus als ik ’s avonds laat 
of ’s nachts inspiratie heb, ga ik lekker in mijn keuken van zeventig vierkante 
meter aan de slag. Er staat een behoorlijke tafel waar ik heerlijk mijn gang kan 
gaan. Daar voel ik me on top of the world.”
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“Als ik ’s nachts inspiratie heb, 
ga ik lekker in mijn keuken van 
zeventig vierkante meter aan 

de slag. Er staat een behoorlijke 
tafel waar ik heerlijk mijn gang 
kan gaan. Daar voel ik me on 

top of the world.”
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Genieten
Marianne trekt als kunstenaar de hele wereld over 
en ze vindt het prettig om in meerdere werelddelen 
een ‘thuis’ te hebben. Toch hebben zij en Jan beslo-
ten om de Schatjes-villa te koop te zetten. “Het is 
een heel fijn huis, maar we zijn hier veel te weinig 
om ervan te genieten. Bovendien richt ik me  meer 
en meer op het buitenland. Wij zullen het huis niet 
missen, daarvoor zijn we er te weinig. Maar voor 
mensen die veel tijd in Nederland doorbrengen is 
dit een droomlocatie! Ik weet zeker dat anderen 
hier enorm zullen genieten!”   

tekst: vera de geus, fotografie: henny van  
belkom, www.vanbelkomproducties.nl
voor informatie: www.naerebout.nl


