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ZE GROEIDE OP CURAÇAO OP EN 
WOONDE IN OMAN, SYRIË, MALEISIË, 
ALBANIË, GABON EN DE VERENIGDE 
STATEN. OP DIT MOMENT HEEFT ZE 
ATELIERS IN TANZANIA, ITALIË EN 
BREDA. MARIANNE NAEREBOUT IS 
EEN WERELDBURGER EN DANKZIJ 
HAAR KLEURRIJKE WERKEN OOK 
EEN INTERNATIONAAL BEFAAMDE 
KUNSTENARES. HAAR INSPIRATIE 
HAALT ZE UIT WAT ZE ONDERWEG 
ZIET. DAT KAN OOK GERUST EEN 
VOLLE PRULLENBAK ZIJN.

MARIANNE NAEREBOUT: ROMANTICUS IN EEN NARE WERELD
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WAT IS HET MOOISTE DAT JE OOIT HEBT GEZIEN?
e top van de Kilimanjaro, al had dat na een 
week klimmen ook met de emotie van het 
moment te maken. Anders kies ik voor 
dansende dolfijnen in de Zee van Oman. 
Terwijl ik naar iets kijk, vraag ik me wel al-

tijd af wat de werkelijkheid is. Zie ik hetzelf-
de als jij? Dat is een wetenschappelijke vraag. 

Ik denk wel dat ik dingen anders zie dan een ander. 
Van een boom maak ik met mijn fantasie een compleet 
sprookjesparadijs. Als ik naar een trekvogel kijk, zie ik 
zijn hele vlucht naar Afrika. Zonder paspoort en bagage. 
Zonder iPod ook, want hij maakt zijn eigen muziek. 
Ik denk dat ik snel romantiseer. Als kunstenaar laat ik 
ook graag de mooie kanten van het leven zien. Voor mijn 
eigen bestwil trouwens, want ik word heel verdrietig van 
wat mensen elkaar op de wereld allemaal aandoen.”

IN CHAOTISCHE SITUATIES KOMT JE LIEFDE VOOR KLEUR 
OOK VAN PAS.
“Ik voel me heerlijk als er drukte is, want ik maak er 
een geordende chaos van. Ik sorteer indrukken op kleur 
en pak in mijn hoofd bijvoorbeeld alle kleuren rood 
samen. Zo orden ik thuis ook mijn kleding en de boe-
kenkast. Alles op kleur. Dat geeft me rust. Tegelijkertijd 
vind ik het een spel om de kleuren in een huis te tellen, 
zoals echte neuroten de tegeltjes tellen.”

BEN JE ZELF DUS OOK NEUROTISCH?
“Laat ik zeggen dat ik mijn eigen gebruiksaanwijzing 
goed heb gelezen. Jan (echtgenoot Jan Dane, red.) 
noemt me een georganiseerde chaoot, omdat ik nooit 
mijn sleutels kan vinden. Ik denk op die momenten aan 
andere dingen die waarschijnlijk belangrijker zijn. Maar 
daarnaast ben ik zeker ook een perfectionist. Ik werk in 
een keurig schoon atelier, dat is opgebouwd uit diverse 
werkplekken voor beeldhouwen, houtbewerken, mozaïek 
en zeefdrukken.”

HOE KOMT HET DAT JE ZO OP KLEUREN BENT GEFOCUST?
“Ongetwijfeld door mijn tijd op Curaçao. Ik was drie 
maanden toen we daarheen verhuisden, vanwege het 
werk van mijn vader. Op die plek heb ik alles voor het 
eerst gezien. Een kind kun je tot het zevende jaar vol-
stoppen met informatie. Op Curaçao heb ik leren kijken, 
leren lopen en leren praten. Ik ben gevormd op een 
eiland met alleen maar kleuren om me heen. Misschien 
is het een combinatie met mijn genen, dat weet ik niet. 
Mijn beide opa’s waren ook kunstenaar, waarbij die van 
vaders kant ook een fascinatie voor kleuren had.”

HOE VER GAAT JOUW PASSIE?
“Kleuren brengen me altijd op nieuwe ideeën. Ik liep in 
Italië eens met twee mensen over een markt toen ik een 
heleboel limonadeflessen uit een prullenbak zag steken. 
De doppen hadden allemaal verschillende kleuren, tot 
mooi paars en turquoise aan toe. Mijn gezelschap keek 
stomverbaasd toe hoe ik alle doppen van de flessen 
draaide en in mijn zak stopte. Met wat schilderwerk en 
design heb ik er een project van gemaakt. Het werk heet 
‘Open Up’ en hangt nu als uniek stuk in mijn atelier.”

BEN JE PRIVÉ NET ZO UITBUNDIG ALS IN JE WERK?
“Ik vind het leuk dat je mijn werk uitbundig noemt. 
Dat vind ik zelf ook, al blijf ik wel altijd binnen de 
lijnen. Daar komt mijn perfectionisme terug, ik wil 
alles zo mooi mogelijk maken. Maar er zit geen enkele 
scheiding tussen mij als kunstenaar en privé. Ik ben een 
wispelturig en aanwezig type. Wij zijn in Las Vegas op 
de hoek van de straat getrouwd, in zo’n ‘drive through’. 
Dat was best impulsief. Als je me nu vraagt om mee 
naar Parijs te gaan, pak ik mijn creditcard en ben ik er 
klaar voor. Zo heb ik ook in een seconde besloten om de 
Kilimanjaro op te gaan. Ik ben helemaal geen sportief 
mens. Maar toen mijn broer vertelde dat hij naar boven 
ging, zei ik meteen dat ik mee wilde. 
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Een half jaar later gingen we, maar niet zonder er een 
goed doel aan te plakken. We haalden 54.000 euro 
op voor de bouw van een Masaï school.”

JE VINDT HET FIJN OM MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN TE ZIJN?
“Ja, ik ben nu ook bezig met het project ‘Art with a heart’. 
In mijn atelier liggen 120 zelfontworpen dromenvangers. 
Vrouwen in Tanzania gaan deze op grotere schaal produce-
ren en verkopen, zodat ze een vast maandinkomen krijgen. 
Dat geeft hen zekerheid, waardoor ze voor hun gezin 
kunnen zorgen en de kinderen naar school kunnen. 
Zelf heb ik nooit kinderen gekregen. Als ik niets mét 
kinderen kan doen, dan graag vóór kinderen.”

DAT KLINKT ALSOF HET GEEN BEWUSTE KEUZE WAS 
OM KINDERLOOS TE BLIJVEN.
“Ik had ingezet op zes, maar ik heb te veel gewild. 
Een paar keer ben ik zwanger geraakt, het ging steeds 
mis. Ik denk dat het zo moet zijn, op een gegeven mo-
ment ben ik er niet meer tegen gaan vechten. Gelukkig 
ben ik een vrouw die dan wat anders gaat doen. Ik doe 
genoeg leuke dingen om blij van te worden, maar het 
blijft een gemis. Eerst was er de fase dat al mijn vrien-
dinnen kinderen kregen, nu worden ze schoonmoeder 
of oma. Dat zit er dus ook allemaal niet in. Het gevolg is 
dat mijn leven een heel andere invulling heeft gekregen, 
met meer tijd. Vooral het reizen is ervoor in de plaats 
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gekomen, al was dat ook best met kinderen te combi-
neren geweest. Ik heb een onderwijsakte, dus ik had 
tijdens een wereldreis gewoon les kunnen geven. Zo had 
ik het ook in mijn hoofd. Maar ach, mijn leven is nu ook 
de moeite waard. Het kan altijd erger, denk ik vaak. 
Er zijn vrouwen van wie de baby in hun armen sterft 
door hongersnood. Zo erg is het op de wereld.”

WAAR GING JE LAATSTE REIS NAARTOE?
“Ik ben natuurlijk vaak weg voor exposities, maar laatst 
heb ik een vriendin opgezocht in Baskenland. Dat was 
weer eens wat anders. De eerste twee maanden van het 
jaar was ik in Tanzania. Het komt er alleen niet zo van 
om naar mijn atelier in Italië te gaan. Eigenlijk is het 
niet slim om dat aan te houden, het ligt te dichtbij. 
Als ik in een ver land uit het vliegtuig stap, worden 
mijn zintuigen meteen op scherp gezet. Een ander 
klimaat, andere kleuren, andere geuren. Ik kan me dan 
beter focussen. In Italië blijf ik onrustig. Binnenkort 
vertrek ik naar Bali, dat inspireert me meer.”

WERK JE ALTIJD ALS JE ERGENS ANDERS BENT?
“Ja, op vakantie heb ik altijd mijn spullen bij me. 
Naar Baskenland had ik eigenlijk niets meegenomen. 
Op Schiphol kreeg ik daar zo’n spijt van dat ik op de 
kinderafdeling van een winkel nog gauw een pak pot-
loden en een tekenblok heb gekocht. En ik heb ze ook 
gebruikt. Ik teken toch alleen maar fantasieën, dus kan 
ik mijn gedachten overal op papier zetten. Dat zou ik 
ook doen als je me opsloot in een donkere kamer. 
Altijd maar tekenen, zo ben ik.”

WAS DAT ALS KIND AL ZO?
“Ik tekende en schilderde van alles in huis. Mijn ouders 
hadden goed gezien dat ze dat moesten stimuleren. 
Toen ik 13 was, vond ik de klei uit. Mijn vader reed 
met me naar de winkel en laadde tien broden tegelijk 
in, van tien kilo per stuk. Dat is een flinke berg, hoor. 
Thuis legden we een laagje water in een grote teil en 
zetten daar de klei in, zodat het vochtig bleef. Ik ben 
altijd bezig geweest. Ik vind het grappig dat mensen 
mijn kunst nu zelfs als belegging zien. Ik krijg vermo-

gensbeheerders met hun cliënten over de vloer die op 
zoek zijn naar, zoals zij dat noemen, ‘fun investments’. 
Iets waarvan ze kunnen genieten en dat ook nog eens 
in waarde stijgt. Nou ja, door de jaren heen is gebleken 
dat mijn kunst een goede investering is. Uitbundig werk 
valt op natuurlijk.”

EN DE KLEUREN GAAN NOOIT EENS VERVELEN?
“Zeker niet. Kleuren geven alleen maar energie. 
En als je energie hebt, kun je je nooit vervelen.”
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