
Een succesvolle modecarrière in New York? Zo pak je het aan.
De Nederlandse stylist Melaney Oldenhof vertelt: "Uitdaging is mijn drijfveer."
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Geen verwachtingen
Een nuchtere en positieve instelling heeft de deels in Friesland opgegroeide Melaney

Oldenhof al ver gebracht. Haar loopbaan leest voor mensen met internationale

(mode)ambities als een droom, terwijl ze zelf in eerste instantie niet had verwacht in de

modewereld terecht te komen. "Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik stylist zou worden.

Voor mij was het geen meisjesdroom, want ik wilde toen ik klein was chirurg worden. Ik

ging naar het AMFI omdat ik in een studentenkrant een stuk had gelezen van een student

die sprak over textiellaboratoria en textielonderzoek. Dat is wat me interesseerde en wat

me getriggerd heeft om naar de open dag van de opleiding te gaan. Niet zozeer de

gedachte 'ik wil zo graag in de mode werken'. Ik ben er vanuit een heel ander uitgangspunt

in gestapt."

Kansen grijpen
In 2005 studeerde Oldenhof af aan het AMFI en behoorde tot de laatste lichting die nog viel

onder de naam 'Meester Koetsier Fashion Management'. Ze koos bewust niet voor de

creatieve richting: " Ik had niet de passie om de kleding fysiek te creëren." Tijdens haar

studie liep ze stage bij een mannen lifestylemagazine en bleef daar 1,5 dag per week

werken als freelance stylist. Dat werd langzaamaan fulltime en zo rolde ze de

magazinewereld in. "Ik wilde graag meer voor vrouwentitels gaan werken en dat bleek lastig

want ik werkte voor een mannen lifestylemagazine. In mijn portfolio had ik dus alleen maar

mannen-editorials en ik merkte bij de vrouwenbladen op dat ze dan minder open stonden

om mij een kans te geven. Dat vond ik destijds niet echt ruimdenkend. Toen ben ik verder

gaan kijken." Ze assisteerde stylist Nick Foss van House of Orange bij een aantal

producties en ging na haar afstuderen werken bij een retailorganisatie. Maar daar had ze

het niet naar haar zin. Ondanks dat ze al afgestudeerd was liep ze toch nog een keer stage

bij de Nederlandse Marie-Claire. Het smaakte naar meer.

 

Ze ging op de bonnefooi naar New York waar ze welgeteld maar één vriend had wonen. Ze

regelde een stageplek -"want meer konden ze me niet bieden en ik was al blij dat ik voor

drie maanden iets had"- bij ESP Trendlab. Ondertussen bleef ze sollicitaties en haar cv

uitsturen en toen kwam daar het verzoek of ze een stylist van V magazine wilde assisteren.

Vanaf dat moment rolde ze van de ene klus in de andere als onderdeel van de stylingteams

voor onder andere de Amerikaanse Vogue, W magazine en Vogue Italia en werkte ze mee

aan grote campagnes van H&M, Prada en Yves Saint Laurent. "Je moet in New York niet op

je lauweren gaan rusten en wachten tot het jouw kant op komt waaien. Ik heb initiatief

genomen, ben iedereen gaan aanschrijven, mijn cv gestuurd. Je moet niet bang zijn om

hard te werken en geen 9 tot 5-mentaliteit hebben. Wat er op mijn pad kwam heb ik altijd

aangenomen. Ik was enthousiast en stond open voor alle kansen die ik kreeg."

New York, New York
De Amerikaanse metropool spreekt voor velen tot de verbeelding. Zo ook voor Melaney die

–zelfs bij gebrek aan een concreet plan- bewust voor de stad koos: "Ik houd gewoon van

New York. Er wordt ook altijd over gezegd 'either you love it or you hate it'. Van kleins af aan

was ik al gefascineerd door deze wereldstad. Dan keek ik naar MTV, tv-series en glms die

zich daar afspeelden dus ik had er een soort ideaalbeeld bij. Sinds 2003 kwam ik er een

keer per jaar op vakantie. Ik wist: op een dag ga ik naar New York."

 

Toen ze merkte dat het in Nederland qua werk nog niet wilde vlotten besloot ze in de zomer

van 2009 de sprong over de oceaan degnitief te wagen: "Ook al had ik er vooraf niet echt

een idee bij hoe het zou zijn om er werkelijk te wonen. Van verschillende kanten hoorde ik

verhalen over hoe moeilijk het was om een visum te krijgen of om er werk te vinden. In

Nederland was men helemaal sceptisch want ik vertrok precies in de recessie. Het is ook

heel Nederlands om te moeten weten wat je wilt worden of dat je al een idee hebt van wat

je ergens gaat doen. Ik had niets gepland, geen traject voor mezelf uitgestippeld toen ik

erheen verhuisde. Het was een avontuur, een ontdekkingsreis. Eigenlijk verliep het heel

organisch en intuïtief. Uiteindelijk zit ik hier al bijna 8 jaar en ben ik nog steeds happy."

Mode = kunst
Ondanks dat ze in de afgelopen jaren al veel heeft bereikt blijft ze er nuchter onder. Dat

heeft ook te maken met de manier waarop ze de modewereld benadert: een creatief

speelveld waar het meewerken aan een grote opdracht met een beroemde popster niet

onder doet aan de kleine inspiratiemomenten. "Van mijn assistentenperiode tot nu heb ik

zoveel verschillende dingen gedaan: Italiaanse en Amerikaanse Vogue cover stories [onder

andere met Rihanna, red.], W magazine, campagnes voor cosmetica- en modemerken en

ook veel kleinere opdrachten. Ik heb een brede interesse in alles wat styling- en

modegerelateerd is, maar het zou me ook niet verbazen als ik ooit eens iets met glm en

kostuumontwerp ga doen. Kunst inspireert me enorm. Het gaat me niet zozeer om de mode

en de kleding maar om het hele spectrum. Kleding is voor mij een onderdeel van

storytelling.”

Om geïnspireerd te blijven heeft ze in New York gelukkig veel bronnen binnen handbereik.

“Ik ga vaak naar kunstgalerieën en musea. Vorige week ben ik naar het Whitney museum

geweest en naar het MET (Metropolitan Museum) waar momenteel een expositie van Diane

Arbus te zien is. Ik ben iemand die continu nieuwe impulsen nodig heeft en inspiratie van

mijn omgeving. De mode-industrie is constant in beweging en dat vind ik interessant. Mode

is echt een kunstvorm; ik heb veel bewondering voor wat ontwerpers met stoffen kunnen

creëren. Daarbij ben ik heel visueel aangelegd. Ik houd van foto's, bewegend beeld en alles

wat daarbij komt kijken. Ik zou niet kunnen werken in een branche waar weinig dynamiek in

zit. Het zou niet eens per se mode hoeven zijn ondanks dat ik dat heb gestudeerd. Zolang

het maar creatief en bruisend is." Ook de mensen bij wie ze het vak in de praktijk geleerd

heeft waren niet de minste en daar kijkt ze nog steeds tegenop: “Hun visie vind ik

inspirerend: Camilla Nickerson, Lori Goldstein, Patti Wilson (zij doet veel voor de Italiaanse

Vogue)... De artistieke manier waarop deze stylisten hun visuele verhaal vertellen, daar heb

ik veel bewondering en respect voor.”

The Devil Wears Prada?
De New Yorkse modewereld is volgens de Nederlandse stylist niet heel veel anders dan

elders. Vooral groter en commerciëler. The Devil Wears Prada-achtige taferelen komen

overal voor maar mogen geen reden zijn om je uit het veld te laten slaan. Een zekere mate

van bescheidenheid en sensitief blijven voor de cultuur en werkwijze van het land waar je je

bevindt kan je al ver brengen. Eenmaal ‘in business’ is het goed om vooruit te kijken en

jezelf te blijven uitdagen. Oldenhof vertelt over haar aanpak: “Het eerste jaar dat ik in NY

was, was één van de dingen die ik graag wilde doen een shoot voorbereiden voor de

Italiaanse Vogue. Ik was al bezig met de preps voor een shoot met Steven Meisel toen ik

gebeld werd of ik in diezelfde week ook wilde meewerken aan nóg een shoot met Steven

Meisel en Lori Goldstein voor de Italiaanse Vogue. Dat gaf me wel het gevoel dat ik

gewaardeerd werd voor mijn kennis en kunde. Echter, als dat mijn einddoel was geweest

dan had ik na dat jaar kunnen stoppen. Ik was mij daarentegen juist al aan het focussen op

de volgende klus, en legde de lat steeds een stuk hoger. Je moet jezelf blijven uitdagen:

uitdaging is mijn drijfveer. Ik ben trots op alles wat ik tot nu toe heb bereikt in mijn werk. Ik

had het geluk benaderd te worden door een agentschap met de vraag of ik Camilla

[Nickerson] wilde assisteren. Al kijk ik niet zozeer terug maar liever vooruit. New York 'never

sleeps' - heel cliché maar waar- en het is een dure stad. Ik ken genoeg mensen die het na

een jaar toch voor gezien houden omdat ze het te intens vinden. Ik heb veel mensen zien

komen en zien gaan. Je moet op een bepaalde manier een dikke huid hebben."

Ambities
Oldenhof heeft het nog steeds naar haar zin in New York, het is haar thuis. En een plek waar

ze haar ambities kan verwezenlijken om als Trendforecaster of Style Director aan de slag te

gaan. “De afgelopen 5 maanden zit ik in een sollicitatieprocedure voor een 'echte' baan, een

director's positie bij een multinational. Met mijn fashion management diploma en

praktijkervaring én omdat ik mezelf wil blijven uitdagen en motiveren, is het voor mij logisch

om nu een volgende stap te zetten. Om eens collega's of sparringpartners te hebben en te

zien hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Stylist is ook maar een solo beroep. Nu

ben ik acht sollicitatierondes verder. En als dit niet lukt dan is het alsnog een leerproces

geweest. Ik heb in tien jaar niet meer gesolliciteerd. Hierdoor weet ik wat er nog meer

mogelijk is. Ik werk al zo lang zelfstandig dat het leuk is om te zien dat er kennelijk

interesse is in wat ik nog meer kan."

 

Omdat ze nu voor een baan bij een corporate bedrijf in een ander traject komt merkt ze wel

het verschil in procedures met Nederland maar ook dat laat ze over zich heen komen. “In

Amerika heerst meer hiërarchie. Het is soms lastig maar het is belangrijk dat je je kunt

aanpassen aan je omgeving. Selectieprocedures duren hier altijd wel lang. Laatst sprak ik

iemand die bij Ralph Lauren voor een interim klus van 6 maanden al door 12 gesprekken

heen moest, dat is hier normaal. Ze willen blijkbaar zeker weten dat iedereen op dezelfde

goluengte zit.”

De juiste balans
Voor eenieder die net als de 35-jarige stylist van plan is het geluk in het buitenland te

beproeven adviseert Oldenhof om realistisch te blijven –“we hebben het in Nederland écht

heel goed wat betreft sociale voorzieningen”- en uexibel te zijn. "Iedereen die naar het

buitenland gaat zal te maken hebben met het stappen uit z'n comfort zone. Je wordt juist

sterker door dingen die een beetje tegenzitten. Maar: wat voor de een werkt hoeft voor een

ander niet per se te werken. Ik denk dat je dingen het beste positief kunt benaderen, met

enthousiasme en doorzettingsvermogen. Toen ik hier aankwam was het voor mij op dat

moment de juiste aanpak en dat werkte. Van huis uit heb ik meegekregen dat je je gevoel

moet volgen in wat jou gelukkig maakt. Het is niet goed om terug te kijken met een 'what if'-

instelling. Was het altijd makkelijk? Nee. Maar that's life. De eerste 4, 5 jaar waren het

zwaarst. Vooral sociaal. Aan de andere kant: hoeveel mensen heb je nodig in je leven? Ik

heb een vaste groep vrienden. Iedereen is druk maar maakt ook tijd voor elkaar. Sinds ik als

zelfstandig stylist werk, heb ik zelf assistenten en kan ik delegeren. Ik ben veel bewuster

met mijn tijd bezig en de indeling daarvan. Ik besteed veel tijd aan sport. Terwijl wij aan het

praten zijn ben ik in de boxing gym. Ik sport 4 à 5 keer per week, dat is voor mij een goede

uitlaatklep. Alles is nu in balans."

 

 

 

Stylist en creative consultant Melaney Oldenhof vertrok bijna acht jaar
geleden naar The Big Apple. Niet zozeer om een modedroom na te jagen,
maar eerder voor een persoonlijke ontdekkingsreis. Haar
doorzettingsvermogen en enthousiasme zorgden ervoor dat ze werkte met
grote namen in de internationale mode-industrie. Fashionweek sprak met
haar over haar leven en werk in New York.

"Ik had eigenlijk nooit verwacht dat ik stylist
zou worden. Voor mij was het geen
meisjesdroom"

"Je moet in New York niet op je lauweren
gaan rusten en wachten tot het jouw kant
op komt waaien"

1/5 Recent werk van Melaney uit een haarserie voor Models.com
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Tien vragen aan

mode-illustratrice

Margot van Huijkelom

Lingeriegoeroe Jos

Berry: “Alles heeft te

maken met

sensualiteit”

"Het gaat me niet zozeer om de mode en de
kleding maar om het hele spectrum.
Kleding is voor mij een onderdeel van
storytelling"

2/5 Melaney werkt als onder andere als fashion editor voor S Magazine

3/5 “Ik houd van foto's, bewegend beeld en alles wat daarbij komt kijken.”

4/5 Gucci-geïnspireerde ‘geek chic’ look uit een serie voor Vogue Beauty Taiwan.

"Uitdaging is mijn drijfveer"

5/5 Mede-Dutchie, model en goede vriendin Rianne ten Haken voor Grazia Mexico gestyled door Melaney.

"Stylist is ook maar een solo beroep"

"Iedereen die naar het buitenland gaat zal
uit z'n comfort zone moeten stappen"
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