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Michiel �omas 
De American dream lokt en lonkt. Limburger en wereldburger  

Michiel Thomas bewijst dat het geen mission impossible is.  

Hij ging ervoor en werkt vandaag als cameraman vanuit Los Angeles, 

het walhalla voor al wat naar film en televisie ruikt. Nochtans is je 

brood verdienen misschien nergens zo moeilijk als daar, maar de 

Verenigde Staten blijven het land van kansen en mogelijkheden.  

Het is er bovendien toegestaan om te dromen. VIW reconstrueert de 

film van Michiels jonge jaren, met Hollywood op de achtergrond.  

Hij kleurt er buiten de grenzen van het bekende en puzzelt voor 

zichzelf een toekomst bij elkaar. Hij maakt liever een ommetje langs 

de horizon dan rond de kerktoren.

AUTEUR  KOEN VAN DER SCHAEGHE

 ENKELTJE LOS ANGELES

D
e notie van een droom is hoogst subjec-

tief, maar bij Michiel nam die al vroeg 

een concrete vorm aan. Niet onmiddellijk 

richting Verenigde Staten, maar zuidelijker. “De 

reismicrobe was er vroeg. Als tiener sprak het 

me reeds aan om in Amerika te wonen, maar ik 

wilde eerst een grotere cultuurschok meemaken. 

Als 18-jarige verbleef ik met AFS een jaar bij een 

gastgezin in Costa Rica. Het was een schitterend 

jaar.” Na afloop startte Michiel zijn studies aan 

de filmschool Narafi in Brussel. Toen hij in 2008 

afstudeerde, zocht hij een nieuwe uitdaging. Hij 

vond die in Santa Monica, Los Angeles, waar hij 

een studie Broadcasting zou volgen. “Na enkele 

maanden kandideren werd ik toegelaten. Het 

was de bedoeling om een jaar te blijven en 

terug te keren, maar het is anders gelopen.” De 

mogelijkheden in de Verenigde Staten zijn dan 

wel onbegrensd, ze worden je heus niet op een 

plateautje aangeboden. ”Het moet in je zitten, je 

moet ook durven en daarnaast een stevige portie 

geduld hebben”, weet Michiel.

“Los Angeles is een populaire bestemming: niet 

enkel buitenlanders, maar ook Amerikanen 

vertoeven er graag. Wie een stukje van de 

Amerikaanse droom wil, komt naar hier. Het 

is een sociale magneet met de filmindustrie 

als grootste aantrekklingspool. Maar tijdens het 

Holiday Season is het net een spookstad. Elkeen 

keert terug naar zijn hometown of gaat op fami-

liebezoek. Mijn moeilijkste moment hier was 

dan ook mijn eerste Kerstmis. Er was amper 

iemand, ook al mijn flatgenoten waren vertrok-

ken. Ik vond het verschrikkelijk en voelde me erg 

eenzaam, ook al kwamen mijn ouders enkele 

dagen later. Toen heb ik beslist, ik wil wel eens 

een Belgische zomer overslaan, maar de kerst-

periode in België is een must. Maar ik heb in de 

Verenigde Staten mijn thuis gevonden. Het is de 

beste beslissing van mijn leven. Ik ben altijd blij 

om naar België te gaan, maar ook opgelucht om 

weer te vertrekken. Ik kom graag, maar niet te 

lang. Bij aanvang van mijn Costa Ricaans avon-

tuur was het afscheid op de luchthaven anders. 

Bij mijn vertrek naar de Verenigde Staten was ik 

veel emotioneler omdat ik wist dat die beslissing 

effect zou hebben op de rest van mijn leven.”

 NETWERK UITBOUWEN

Californië en het weer, voor Michiel zijn ze met 

elkaar verbonden. “Ik ben echt iemand die beter 

functioneert bij zonneschijn. Ik weet nog dat ik 

in mijn beginperiode vaak het weer checkte in 

België. Zelfs na vijf jaar blijf ik erbij stilstaan hoe 

ongelooflijk het weer hier is. Pas op, ik hou van 

een sneeuwtapijt, maar twee weken is voldoende. 

Men vraagt mij wel eens of ik de seizoenen niet 

mis, maar eerlijk gezegd, neen hoor. 25°C vind 

ik gewoon perfect.” Los Angeles is de grootste 

stad van de Golden State, maar de zon is wel 

het enige dat je cadeau krijgt. De filmindustrie 

en hotspots als Hollywood en Beverly Hills zijn 

dan wel nabij, maar die leveren je nog geen job 
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op. “Ze komen nochtans van heinde en ver, de 

goudzoekers, maar je moet gewoon met beide 

voeten op de grond blijven. Want in Hollywood 

ga je gemakkelijk zweven. Toen ik arriveerde, 

kende ik niemand. Vooreerst moet je een netwerk 

opbouwen. Na vijf jaar heb ik ervaren dat je de 

juiste mensen moet ontmoeten en soms zelfs 

gratis opdrachten moet vervullen. De competitie 

is groot. Mijn Belg zijn heeft natuurlijk een voor-

deel voor nieuwscorrespondentie. Werk ik voor 

Belgische media, dan zijn de Amerikanen niet 

echt concurrenten.

Niet dat er geen Belgen zijn, integendeel. En die 

worden in Los Angeles zelfs goed opgevangen. 

Het consulaat organiseert geregeld evenementen 

en één keer per maand is er zelfs een bijeenkomst 

voor actoren uit de multimediasector, waarop 

men ideeën kan uitwisselen. De Belgen zijn bij-

zonder gastvrij en helpen elkaar ook echt. We 

zijn allemaal verschillend, ieder doet zijn eigen 

ding, maar we hebben die twee raakpunten: 

we zijn Belg en zijn geëmigreerd naar dezelfde 

omgeving. Je moet je tijd nemen om dingen op 

te bouwen. Ik was student en had geen werk. Het 

gebeurt niet allemaal van de eerste dag. Er zijn er 

wel meer die het hier voor enkele maanden pro-

beren, maar vervolgens terugkeren naar België. 

Zij zien het als een leuke ervaring, meer ook niet. 

Het is misschien niet de gemakkelijkste weg, 

maar voor mij wel de boeiendste. Interessant aan 

de Amerikanen is hun spirit, hun levendigheid, 

durf en optimisme. Ik prijs me gelukkig. Het 

gebeurt soms dat ik een zoekertje plaats voor 

een extra cameraman en dan krijg je honderden 

reacties op een dag. Allemaal topcameramensen, 

die geen werk hebben, omdat de concurrentie zo 

groot is. Het is een combinatie van hard werken, 

een portie geluk en de juiste mensen ontmoeten.”

 GREEN CARD

Vandaag voelt Michiel zich steeds meer thuis in 

de Verenigde Staten. “Het ticket om voorgoed 

in de Verenigde Staten te blijven is natuurlijk 

het bekomen van de felbegeerde green card. 

Momenteel heb ik een journalistenvisum en dat 

is veruit mijn beste optie. Ik bouw aan een cur-

riculum en wanneer dat voldoende onderbouwd 

is kan ik kandideren voor een artiestenvisum, wat 

dan weer een springplank kan zijn voor de green 

card. Het is een oefening in geduld. Het voor-

naamste is dat ik legaal in het land ben en ik doe 

natuurlijk jaarlijks mee aan de green card lottery. 

Dat is heus geen fabel, ik ken meer mensen die 

zo hun permanente residentie verkregen hebben. 

Ik ben wel blij dat de mogelijkheid tot dubbele 

nationaliteit bestaat. Ik zou het toch moeilijk 

hebben, mocht ik mijn Belgische nationaliteit 

moeten opgeven om Amerikaan te worden. Het 

is een geruststelling dat ik beide kan bewaren en 

dat ik geen bruggen hoef te verbranden.”

Er komt heel wat te kijken bij het effectief wonen 

in het buitenland. En ja, die Belgische sociale 

zekerheid, die wordt effectief gemist. Ondanks 

de revolutionaire voorstellen van Barack Obama 

betreffende ziektekostenverzekeringen, is het 

sociale vangnet in de VS erg gebrekkig in vergelij-

king met het Belgische. Misschien mede daarom 

dat, meer als in andere westerse landen, het leven 

in Amerika draait om werken en geld verdienen. 

Hulp van de overheid wordt gezien als uiterste 

redmiddel. De Amerikaan staat bekend om zijn 

harde werkmentaliteit en gedrevenheid. “Ik heb 

al mogen ervaren dat België effectief een land van 

melk en honing is. Ook qua onderwijs. Gelukkig 

is voor een cameraman vooral het veldwerk 

belangrijk en heb je geen tien jaar studies nodig. 

Verder studeren kost echt stukken van mensen. 

Het is geen uitzondering dat men vijftien jaar na 

het afstuderen nog steeds zijn studies afbetaalt. 

Een vergelijkbare filmopleiding als de mijne in 

Brussel, kost in Los Angeles 50.000 dollar per 

jaar. Het stimuleert natuurlijk om te studeren. 

Het prikkelt ook de sporters, want topsporters 

krijgen een beurs en kunnen zo gratis hun 

studies volbrengen. Dat is een systeem dat ons 

Belgen volledig onbekend is.” En ja, Michiel 

geeft het ruiterlijk toe dat hij in dat opzicht een 

luxe-emigrant is. “Ik ben niet gedwongen om te 

komen. Wel heb ik de zekerheid achtergelaten in 

ruil voor iets onbekend.” 

INFORMATIENAMIDDAG: 

EMIGRATIE NAAR DE VS

Elk jaar ontvangen de Verenigde Staten 

duizenden buitenlanders die ter plaatse hun 

geluk komen beproeven of ervaring willen 

opdoen. Toch heb je meer nodig dan een 

vliegtuigticket om in de States te mogen 

werken. Voor je op het vliegtuig stapt, zorg 

je er dus best voor dat je goed voorbereid 

en ingelicht bent. Van werkvergunning tot 

sociale zekerheid, alle informatie die je 

nodig hebt, vind je bij Vlamingen in de 

Wereld. Doe zoals Michiel en maak gebruik 

van de dienstverlening. Geregeld organi-

seert de stichting informatienamiddagen, 

zowel naar de Verenigde Staten, Canada, 

Australië en Nieuw-Zeeland als naar Zuid-

Afrika. Maak jouw belangstelling bekend 

via inge.roggeman@viw.be of check de ver-

nieuwde website viw.be. 

“hier evntueel een 
quote die niet langer 
is dan dit”. 


