
1 Hier — in haar huis in Italië — begint Marianne 
de ochtend en ademt ze de rust in. 2 De kleu-
ren van het grote schilderij passen precies bij 
deze loungeruimte. 3 Mooi pakje van Jean Paul 
Gaultier. De maskers heeft ze na een werkpe-
riode uit Gabon meegenomen. 4 Marianne op 
Curaçao met haar man Jan Dane en goede vriend 
Rik Felderhof. 5 Haar sculpturen staan klaar om 
te worden ingepakt voor een expositie in Italië. 

Marianne Naerebout, 
beeldend kunstenares

‘Mijn huis 
 is de 
 wereld’

ls ze zich wil ontspannen van het schilderen gaat 
ze… schilderen. Ze zou nooit iets anders willen doen. 

Want hoe had die creativiteit anders ooit zijn weg naar 
buiten kunnen vinden? Maar er is voor haar ook 

zoveel meer dan schilderen. →
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de lifestyle van...
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1 Een van Mariannes zeefdrukken: Beachlovers. Op de vloer schoenen van Moschino. Het 
Chinese kastje komt van Loods 5. Een soortgelijk — origineel — kastje uit Shanghai 
staat in een ander huis. 2 Marianne: “De Italiaanse keuken blijft mooi glimmen want ik 
ben geen keukenprinses.” 3 “Ik ben geboren voor het zonnige klimaat”, aldus Marianne. Hier 
in Italië drinkt ze rosé, maar Moët et Chandon is favoriet, de koelkast is er goed mee gevuld.   
4 De Jimmy Choo-tas is heerlijk voor het zomerse gevoel. “En hij past goed in Italië, 
want je draagt hier veel meer kleuren.” 5 Marianne is erg gehecht aan het sculptuur Love. 
Daarnaast een zwarte schriftje, Mariannes tekendagboek. “Ik teken daar dus mijn dagen in 
zwart-wit in op. Soms wel vijf keer op een dag, allerlei verschillende schetsen.” 

Leven in Europa, Afrika en Amerika
Marianne Naerebout en haar man Jan Dane wonen op meerdere 
continenten: Europa, Afrika, Amerika. In Italië hebben ze een huis 
in de heuvels boven San Remo, in Tanzania een heerlijk huis in de 
schaduw van de Kilimanjaro. In het Ritz Carlton in Fort Lauderdale 
in Florida hebben ze hun eigen suite, ze hoeven maar te bellen dat 
ze eraan komen en dan is alles piekfijn in orde. “Ik voel me daar 
altijd net Julia Roberts in Pretty Woman. Maar toch is ook dat thuis-
komen, net als in Breda. Dat kan, omdat ik overal heel lieve men-
sen om me heen heb, die zelfs bloemetjes voor me neerzetten als ik 
kom. In die huizen vind je mijn geest terug, maar ze zijn beslist 
niet allemaal ‘van mij’. Ze zijn vooral heel erg van het betreffende 
land. Ik vind dat een huis moet passen in zijn omgeving. Je kunt 
niet een huis dat in Breda staat, verplaatsen naar Afrika, dat voelt 
niet goed. Dat is er ook niet de bedoeling van. Ik vind de elementen 
uit de omgeving heel belangrijk. Ik heb vanaf mijn geboorte over 
de aarde gewandeld. Ik ben een beetje een nomade; overal en ner-
gens thuis. Dit bestaan, met vier vaste woonplaatsen, geeft mij rust. 
Die huizen zijn stuk voor stuk mijn bakens. Dat klinkt misschien 
vreemd, want een ander zal die rust misschien wel als een chaos 
ervaren. Maar voor mij werkt het, moet het zelfs. Hierdoor ben en 
blijf ik in balans. Als ik langer op dezelfde plek moet blijven, zal ik 
op den duur heel onrustig worden.”

Wereldwijd marktjes bezoeken
In haar kunst is ze nog steeds bezig zich te ontwikkelen. Ze is 
altijd nieuwsgierig naar nieuwe materialen en technieken. Naast 
acrylverfschilderijen maakt ze plastieken, van brons, acryl, hout 
en plexiglas. Van haar vele reizen neemt ze steeds weer materialen 
mee naar huis waarmee ze iets nieuws kan beginnen. Ze spaart 
kruisjes in alle soorten en maten en snuffelt op alle continenten de 
marktjes af naar kralen. Haar man noemt haar wel de strandjutter, 
want langs welke vloedlijn ze ook loopt, ze is voortdurend bezig 
dingen op te rapen. Stenen, stukjes hout en glas, scherven, alles kan 
ze gebruiken. “Alles kan mij inspireren. Materiaal, kleur, maar ook 
de creativiteit van andere mensen. In Tanzania zijn de kleuren 
weer anders dan in San Remo, maar minstens zo interessant. In 
Bali ben ik overrompeld door de creativiteit; wat de mensen daar 
zien, kunnen hun handen maken. In Nederland is dat heel anders. 
Als je een mooi ontwerp hebt en je wilt het in hout laten uithakken, 
dan zul je dat toch zelf moeten doen, want dat vakmanschap is hier 
aan het uitsterven. Zo jammer!”

In een klap bewust 
“Mijn wieg stond in Rotterdam, maar mijn huis is de wereld. Mijn 
vader werkte bij Shell. Wij woonden waar zijn werk hem bracht. 
Mijn ouders leven allebei nog, en zelfs in goede gezondheid. 81 en 
75 zijn ze nu, en gelukkig still going strong. Ik heb een broer, mijn 
zus overleed enkele dagen na haar 31ste verjaardag aan een her-
senbloeding. Zo oneerlijk! Dat past toch niet in het leven? Ze liet 
twee jonge kinderen achter. Het maakt je wel in één klap bewust 
van het leven. Het heeft me absoluut gevormd. Ik ga mijn eigen 
weg, wat mensen er ook van vinden. Het leven kan zomaar voorbij 
zijn. Ik ben me ervan bewust geworden dat het grootste risico dat 
je in het leven kunt lopen, is: niet doen wat je graag wilt. Het was 
een keiharde les, maar ik heb hem goed in mijn oren geknoopt.”

Kunst die in je ziel verstopt zit
“Mijn beide grootvaders waren kunstschilder. Dat ik ook die weg 
op zou gaan, was voor mij aanvankelijk helemaal niet zo vanzelf-
sprekend. Ik heb na mijn middelbare school gekozen voor het onder-
wijs en ging naar de pedagogische academie (PA). Aansluitend ben 
ik naar de Kunstacademie in Breda gegaan, min of meer vanzelf, 
want kunst was toch iets wat bij me hoorde, ik was eraan toe. De 
kunstacademie is in feite een hulpmiddel om de kunst die in je ziel 
verstopt zit, naar boven te halen. Je leert de technieken, maar je 
wordt er geen kunstenaar, dat ben je al. De passie moet er al zijn.”

Vijf verschillende levens
“Italië is voor ons een heerlijke hideaway, maar helaas zijn we er te 
weinig. Het is geen vakantiewoning, maar een fijn huis waar je je 
meteen thuis voelt. Mét een zeer persoonlijke touch: de ‘touches of 
color’ van de kunstenaar. Het huis staat in Apricale, een klein en 
lieflijk dorp tussen San Remo en Menton. We hebben besloten om 
het te verhuren, dan kunnen andere mensen er ook van genieten. 
Ik heb daar geen problemen mee, zo’n huis is maar materie. Wel 
ben ik gehecht aan de omgeving en de mensen die ik er ken. Het is 
heel bijzonder om te zien hoe je jezelf ervaart op die plek. Dat 
maakt het reizen zo boeiend. Je leert steeds weer andere kanten 
van jezelf kennen als je reist. Het is allemaal bedoeld om geïnspi-
reerd te blijven, ik moet geprikkeld worden. Ik heb wel gemerkt 
dat als ik altijd in Nederland zou blijven, ik niet alles meer hoor en 
zie. Het wordt een automatisme, het wordt gewoon. Als ik in een 
ander land ben, dan bén ik ook anders. Ik ben in Amerika anders dan 
in Afrika, en in Italië weer anders. Ik ben mezelf, maar boor meer →

‘ik ga mijn eigen weg, het leven kan zomaar voorbij zijn’
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levens bij mezelf aan. Het klinkt misschien gek, maar het lijkt ook 
alsof ik al veel langer leef dan die 52 jaren die ik tel. Door de inten-
siteit leef ik wel vier, vijf verschillende levens tegelijk. Alles in je 
hoofd en je wezen wordt geprikkeld. Alle zintuigen staan op scherp 
als ik weer ergens anders heen ga. Ik beleef zo’n verandering altijd 
heel intens, van het lichtknopje in de badkamer tot aan de ontmoe-
ting met galeriehouders.”

Lesgeven in Oman
“Na mij studies ben ik naar Oman gegaan, waar ik 23 uur kon les-
geven aan de internationale school. Het was een goede manier om 
aan een verblijfsvergunning te komen. Intussen bleef ik met kunst 
bezig. De meeste Nederlandse kunstenaars beginnen in eigen land, 
en proberen daarna voet aan de grond te krijgen in het buitenland. 
Ik deed het precies andersom. Kreeg daar Nederlandse klanten, 
bijvoorbeeld van de ambassade, maar ook andere expats en — zeker 
zo belangrijk — de locals. Ik had ook exposities, in Dubai bijvoor-
beeld, en zo is het gegroeid. Na Oman volgden Syrië, Maleisië en 
Gabon. Ik heb nu een heel trouwe kring van klanten die me volgen 
en introduceren bij hun vrienden en relaties. Ik werk ook veel in 
opdracht. Dat vind ik heerlijk: de mensen kiezen voor mijn stijl, 
maar ik denk met ze mee over hun opdracht, waarbij ik de vrijheid 
houd om daarin mijn ziel uit te dragen. Het is een subtiel samen-
spel, je verkent elkaar en elkaars wensen en het is dan heel erg 
leuk om te zien waar dat op uitkomt. En je maakt unieke stukken, 
dat is een voorwaarde voor mijn kunstenaarschap.”

Geen kinderen
“Of in zo’n leven ook kinderen passen? Ik weet 
het niet. Ik had ze graag willen hebben. Maar 
ze zijn helaas niet gekomen. Ik heb er erg mijn 
best voor gedaan, heb er een heel lange en 
zware weg voor afgelegd. Maar op een gegeven 
moment moet je toegeven dat alle technieken in 
de wereld — en ik heb ze echt allemaal gepro-
beerd — de natuur nooit de baas kunnen zijn. 
Het heeft me mijn vorige relatie gekost. Ik ben 
altijd blijven werken, ben niet gestopt om zwan-
ger te worden. Waardoor ook niet iedereen het 
snapte, het wist of ernaar vroeg. Maar eerlijk 
gezegd zie ik niet in waarom kinderen niet 
gepast zouden hebben in mijn leven. Ik had ook Te
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 ‘ik ben een beetje een nomade; overal en nergens thuis’

Parfum: “amouage, verschillende geuren, of Zen van Shiseido.“ Bloemen: “ik maak het liefst veld-
boeketten uit de tuin.“ Kleding: “ik houd wel van een tikkeltje etnisch: jean Paul Gaultier. Mijn 
favoriete tas is er een van jimmy Choo.“ Favoriete thema’s in haar kunstwerken: “aarde, water 
en lucht: vogels, vissen, de zee en de vloedlijn.“ Uit eten: “Salon de Provence, in Breda, voor de echte 
Franse keuken.“ Zwakheid: “overal waar ik kom, moet ik kralen kopen.“ Lezen: “Boeken koop ik 
op kleur en ontwerp.“ Shoppen: “ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik overal kan shoppen: 
Dubai, Miami, San Remo, nice. Schoenen en tassen koop ik graag in het Midden-oosten, zo mooi!“ 
meer inFo over mAriAnne nAereBouT: WWW.nAereBouT.nl. inFo over de villA in iTAlië: WWW.villAnAereBouT.nl.

 Mooie dingen in het leven...

met kinderen kunnen blijven reizen, ik ben tenslotte gekwalifi-
ceerd om ze les te geven. Als je iets écht wilt, dan kun je het ook. 
Dan vind je een modus die voor iedereen acceptabel en bevredigend 
is. Mits het niet alleen maar goed voor jezelf is, maar je je ook 
afvraagt: is de ander daar nu wel zo gelukkig mee? Maar dat geldt 
natuurlijk voor iedere relatie, of die nu met je kinderen, je partner of 
je vrienden is.”

Trouwen in Las Vegas
Na een leven op verschillende continenten en in verschillende landen 
— van Rotterdam tot Dubai, van Curaçao tot Damascus, van Kuala 
Lumpur tot Tirana — zag Marianne in een cafeetje in Breda haar 
jeugdvriend Jan Dane terug. Was er destijds al ‘iets’ tussen hen, nu 
sloeg de vlam echt in de pan. Jan, inmiddels Amerikaans ingezetene, 
was even op bezoek in zijn geboorteland, en ook Marianne was niet 
van plan lang in Nederland te blijven. Dat gebeurde dan ook niet. Ze 
trouwden in Las Vegas en Marianne vestigde zich bij Jan in Fort 
Lauderdale in Florida. Na tien jaar werken — aan haar talenten, aan 
zijn werk (vastgoed) en aan hun liefde — keerden ze samen terug 
naar Nederland. In de villa waar ooit Peter Faber Geert de Jong van 
de trap gooide voor de film Schatjes, voelen Jan en Marianne zich 
thuis. Wanneer ze tenminste niet in de groene heuvels van Ligurië 
vertoeven, aan de voet van de Kilimanjaro in Tanzania of in de luxu-
euze eigen suite in de Ritz-Carlton in Fort Lauderdale. Want ook daar 
is Marianne ‘thuis’. Thuis, dat is immers daar waar ze zelf is. “Ik 
woon in mijn eigen vel, en nergens anders.”

1 Marianne brengt aan de keukentafel in Italië meer tijd door met tekenen dan met eten. 
“Eten doe ik graag buitenshuis.” Haar tekeningen zijn voorbereidingen voor sculpturen, 
schilderijen of zeefdrukken. “In Italië ben ik altijd aan het voorontwerpen, later werk ik 
het uit in een groot atelier.” 2 De leestafel in de slaapkamer, met beeldjes uit Afrika.  
3 Marianne: “De slaapkamer is onze droomkamer. Ik slaap hier zo lekker en krijg altijd 
de mooiste ideeën. Het licht valt hier ook zo prachtig naar binnen. En eromheen zijn een 
paar heerlijke terrassen aangelegd. Als je hier wakker wordt, denk je: droom ik of niet?”  
4 Schilderen in de buitenlucht met eindeloos uitzicht. Vrijheid ten top voor Marianne.
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