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‘Na twee jaar reizen en 

werken in Australië en  

Azië, zocht ik een interna-

tionale studie. Internatio-

nale betrekkingen in 

Groningen was perfect. 

Engelstalig, interdiscipli- 

naire onderwerpen. Ik 

kwam op een wachtlijst en  

was teleurgesteld toen ik  

in september nog niets 

gehoord had. Tot ik 

opeens een mail kreeg 

dat ik toch kon komen. Het semester was al bezig, over twee weken zouden 

er al tentamens zijn! De eerste dagen gaf ik er een paar keer haast de brui 

aan. Nog geen kamer, ik wist heg noch steg, tentamens voor de deur. Maar 

ik bleef en dat was tot nu toe de beste beslissing van mijn leven. Ik rondde 

aan de RUG twee bachelorstudies af. 

Mijn master haalde ik aan de universiteit van Turijn en ik deed twee stages.  

Eén in Italië bij het Counter-Terrorisme Instituut van de VN en één in 

Brussel bij de UNHCR. Ik leefde van wat ik verdiend had door in mijn  

studietijd elke vrije minuut naar mijn ouders in Duitsland te gaan om er te 

werken in de horeca.

Ik ontdekte dat ik veldwerk wilde doen in een crisisland. Mijn baas in 

Brussel vond dat ik er het karakter en de persoonlijkheid voor had. Ik ging 

naar Myanmar om vakantie te vieren en tegelijk te netwerken. Dat leidde 

tot de stage op het UNHCR-kantoor in Rangoon waar ik betrokken ben bij 

het maken van analyses. Welke mensen hebben hulp nodig? Wat kunnen 

wij doen om hen te helpen? Het valt niet mee de mensen te vinden, in zo’n 

groot land, waar velen op drift zijn.

Wij werken onder meer voor de Rohingya die nu zo in het nieuws zijn. Maar 

Myanmar is meer dan de Rohingya. De jonge democratie van het voor- 

malige Birma heeft veel gebieden met conflicten. 

Een betaalde baan is mijn droom. Ik ben 28, heb gestudeerd, het is nu wel 

tijd. Nu doe ik weer een onbetaalde stage! Het is een investering. Ik weet dat 

UNHCR mij graag wil houden. Ook bij een paar andere organisaties hier heb 

ik gepraat. Wat ik in elk geval zeker weet, mijn gouden tip: Als je in een land 

wilt werken, moet je daar zijn om te zoeken. Niet thuis achter de computer 

hopen op een baan.’

‘In 2007 miste ik de  

loting voor Internationale 

betrekkingen, een studie 

die ik had gekozen omdat 

het zo lekker avontuurlijk 

klonk. Op de brief naar 

de IB-Groep was ik de 

postzegel vergeten. Het 

onverwachte tussenjaar 

was een kantelpunt in 

mijn leven. Ik wilde iets 

bijzonders doen. Iets 

meemaken. Ik deed een 

fotocursus in Buenos Aires en heb daar Spaans geleerd.

In 2008 ging ik alsnog in Groningen studeren. Toen ik net mijn bachelor 

had trouwde mijn zus, in Kaapstad. In Kaapstad worden veel fotoshoots 

gedaan. Ik dacht: ik blijf daar en ga mij aanbieden als fashion-fotograaf. 

Maar bij het modellenbureau waar ik binnenstapte waren ze niet van mij 

onder de indruk. Ik droop af met onder mijn ene arm mijn portfolio, onder 

de andere arm mijn ziel.

Twee dagen voelde ik me enorm rot, daarna ging ik ongevraagd bij alle  

productiemaatschappijen langs of ik belde. Of ze een assistent nodig 

hadden. Zo begon ik. Nu ben ik zelfstandig. Ik verdien minder dan ik had 

gedacht, maar het bestaan is veel mooier en interessanter dan ik voor 

mogelijk hield. Ik ben de baas over mijn eigen tijd, daar geniet ik van. 

Beurtelings zit ik in Miami, Kaapstad en Amsterdam. Voor Ugg Australia 

heb ik iets gedaan in Amsterdam, voor juwelenmerk Cerimani uit New 

York schoot ik een campagne in Kaapstad. En voor een Zuid-Afrikaans  

tassenmerk fotografeerde ik op de Brooklyn Bridge in New York. Daar was 

ik toevallig voor een bruiloft.

Ik ben een gypsetter. Dat woord is perfect toepasselijk op hoe ik mijn leven 

leid, half zigeuner, half jetsetter. Mijn vuistregel: Als er geen champagne is, 

zet ik niets op de foto. Ik zit in het luxurysegment. Mensen een kijkje geven 

in het leven dat ze zouden kunnen hebben. I sell desire. 

Mijn naam moest ik vaak drie keer spellen. Daar was ik klaar mee. Nu 

gebruik ik mijn doopnamen. Wat mij betreft sta ik de rest van mijn leven 

bekend als Stefan Gerard. Als je internationale ambities hebt moet je een 

merk van jezelf durven maken. En ambities heb ik. Mijn eerste doel is voor 

mijn dertigste een billboard in New York.’

MADLEEN SCATENA (28)

STUDIE  Internationale betrekkingen en Internationaal en Europees recht,  

van 2010 tot 2014 (twee keer bachelor)  IS  stagiair bij UNHCR   

HUISHOUDEN  single  HUIS  deelt in Rangoon (Myanmar) flat met twee meisjes  

INKOMEN  geen 

STEFAN VELDHUIS,  
ALIAS STEFAN M. GERARD (28) 

STUDIE  internationale betrekkingen van 2008 tot 2012 (bachelor) 

IS  fotograaf  HUISHOUDEN  partner Joseph (30), medical writer, woont  

in Miami  HUIS  appartement in Amsterdam-West  INKOMEN  20.000 euro  

bruto per jaar  WEBSITE  www.stefanmarcelgerard.com 

ALUMNI ACHTERAF

Alumni Internationale betrekkingen vind je over de hele wereld. 

In werelden die dag en nacht van elkaar verschillen. In Miami 

en Kaapstad fotografeert de ene alumnus mooie spullen  

en mensen, in Myanmar werkt de andere bij vluchtelingen- 

organisatie UNHCR.
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