vrouw
18

Een wekelijkse kijk op vrouwenzaken. Hoe zorg je voor een
goede balans tussen werk en privé? Wat hebben inspirerende
vrouwen ons te vertellen? En, wat trek je aan?
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Handboek single moeders
Moeder zijn valt niet altijd
mee, in je eentje voor de
kinderen zorgen is soms
ronduit zwaar. Het gisteren
gepresenteerde boek Single
SuperMom wil een steuntje
in de rug zijn. Er staan prakti-

Nederlandse vrouwen in LA

Achterde
schermenin
Hollywood

sche tips in, juridische kwesties en ervaringsverhalen van
(semi-)bekende Nederlanders. Ter aanmoediging,
herkenning en inspiratie.
Single SuperMom, uitgeverij
Kosmos, €20.

8%

NL

Dat is het percentage
dat vrouwen nog
steeds minder verdienen dan mannen, zelfs
als werkervaring en
opleidingsniveau
gelijk zijn. Bron: SCP

R ‘Ik ben verantwoordelijk voor
de vormgeving van ﬁlms, commercials, series en muziekclips.’
FOTO’S MARCO SPELTEN

Actrices Famke Janssen en Carice van Houten zijn de bekendste
Nederlandse vrouwen in Los Angeles. In de schaduw van het Hollywood
Sign, veel minder zichtbaar voor het grote publiek, jagen Marieke Oudejans
(producent), Paula Loos (art-director) en Celine Smits (public relations)
net zo hard hun overzeese dromen na.
MIKE BOESCHOTEN en STAN BOS

V ‘Ik word regelmatig
ingehuurd door Nederlandse klanten als
BNN en Eyeworks.’

Marieke Oudejans (39)
ﬁlmschool, waar ik een producersprogramma volgde.
Ik kreeg les van de top uit
Hollywood. Ik bouwde een
netwerk op en leerde hoe je
,,In het begin van mijn in Hollywood een ﬁlmprozwangerschap deed ik in ject opzet, zowel inhoudeLas Vegas als producer de lijk als zakelijk.
Ik word regelmatig ingeopnames van Jokertjes Jawoord. Ik had niet verteld huurd door Nederlandse
dat ik zwanger was. Op de klanten als BNN en Eyeset was ik de hele dag kots- works voor programma’s als
misselijk, maar ik werkte Jokertjes Jawoord, Neder30 dagen non-stop. Met landse Hollywood-vrouwen
Thanksgiving zou ik vrij en Holland in Da Hood,
waarin acht rapzijn. Ik kreeg
pers in een gangeen telefoontje: ‘Op de set
sterbuurt in LA
of ik toch kon
was ik de worden gedropt.
komen. Dan ga
Ik ben graag beje natuurlijk.
hele dag
trokken bij de
Het is hard werontzettend inhoud. Ik ben
ken. Dat moet
wel,
anders
misselijk’ vooral verantwoordelijk voor
kom je niet in
de picture. Er zijn in Holly- de deals met Amerikaanse
wood veel mensen die in partijen. Verder houd ik me
deze sector iets willen berei- bezig met casting, het zoeken naar ﬁlmlocaties, of ik
ken.
In Nederland zat ik tot ben op de set.
Graag zou ik een speel2003 in een management
development-traject. Ik was ﬁlm produceren die ertoe
heel gelukkig met mijn doet. En binnen de tvwerk in de ambtenarij, wereld breid ik mijn werkmaar droomde van een car- veld uit naar andere Eurorière in Los Angeles. Ik pese landen. Dat is een
dacht: ‘áls ik wat wil veran- ﬂinke uitdaging nu ik moeder ben. Noah is een schatderen, moet het nu’.
Gelukkig werd ik snel tig kind, maar de eerste
aangenomen op de UCLA maanden waren killing.”
Functie: Tv-producer
In LA sinds: 2003
Doel: ‘Nieuwe tv-projecten
en speelﬁlms ontwikkelen’

Netwerk

Holland
Hollywood
Connection
De Holland Hollywood
Connection biedt Nederlanders die het willen
maken in de Amerikaanse
entertainmentindustrie
een helpende hand. Het
netwerk, dat in 2010 werd opgericht, moet de positie van de
Nederlandse gemeenschap in
Hollywood versterken. Lid zijn
onder anderen Rutger Hauer
en Paul Verhoeven, maar ook
minder bekende Nederlanders
die werkzaam zijn in de Amerikaanse ﬁlmwereld.
Het doel is Nederlanders op
weg helpen door ze te koppelen aan een plaatselijke ‘oude
rot in het vak’. Ook helpt de organisatie bij het zakendoen
tussen Nederlandse bedrijven
en Hollywood.

