
Mei	

Geboren in Groningen, 23 jaar, 
volgt de master Strafrecht	

Welke studie doe je 
momenteel?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Op dit moment doe ik de 
master Straf- en 
strafprocesrecht hier in 
Leiden. In september begin 
ik aan een tweede master in 
Den Haag.” 

“Ik ben een keer grid girl 
geweest. Zo’n meisje met 
een paraplu die naast de 
motorrijders staat voor de 
wedstrijd tijdens Duitse 
superbikes op het TT-Circuit 
in Assen.” 
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“Disney films kijken. Op de 
middelbare school hield ik 
met vriendinnetjes Disney 
weekenden. Met mijn 
huisgenoten uit Groningen 
werd daar Disney-drinken 
en Disney-karaoke van 
gemaakt haha.”	

Rozemarijn 
Bergsma	

Lid van de maand	
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Hoi Rozemari jn! Vertel 
eens kort iets over 
jezelf. Wie ben j i j? - “Ik 
ben Rozemarijn, ik ben 23 
jaar en kom uit Assen. Mijn 
bachelor heb ik in Groningen 
gedaan. Naast mijn studie 
was ik lid van Vindicat, waar 
ik een hele leuke jaarclub 
aan heb overgehouden. Ook 
heb ik verschillende dingen 
gedaan bij het Juridisch 
Steunpunt en heb ik in het 
bestuur gezeten van de 
studentenvakbond.  

Ik vond Groningen erg leuk 
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en heb het erg naar mijn zin 
gehad, maar op een 
gegeven moment trekt 
iedereen daar weg. Ik wilde  
graag naar een universiteit 
die goed aangeschreven 
staat.  

Voor mijn master Strafrecht 
heb ik daarom voor Leiden 
gekozen en ben ik hier 
komen wonen. Tijdens de 
master heb ik gemerkt dat 
de Universiteit Leiden veel 
meer connecties heeft met 
instanties, zoals het OM en 
rechtbanken. 

3

Tijdens het eerste semester 
van de master heb ik ook  
de pre-master ‘Public 
administration’  gedaan, 
zodat ik in september kan 
beginnen aan de master 
‘Crisis and Security 
management’ in Den Haag.  

Alhoewel rechten echt de 
studie is die bij mij past, vind 
ik alles eromheen ook heel 
interessant. Stage lopen en 
een jaar een commissie of 
bestuur doen, zijn denk ik 
wel de dingen waar je veel 
meer van leert.” 

“Ik hoop met SOS een mooi 
congres neer te kunnen zetten.” 	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “Ik ben lid geworden van SOS omdat ik naar Leiden kwam en hier eigenlijk niemand 
kende. Ik dacht ‘ik moet toch ergens mensen leren kennen, dus laat ik in ieder geval lid worden van 
de studievereniging’. De eerste borrel was meteen heel gezellig. Binnen SOS ben ik de praeses van 
de congrescommissie en daarnaast vertegenwoordig ik SOS op 19 mei in de finale van de 
Nationale Strafpleitcompetitie. Ik hoop met SOS een mooi congres neer te kunnen zetten op 7 juni 
en een goede bijdrage te kunnen leveren aan de beginnende discussie rondom getuigen. Ook 
hoop ik natuurlijk dat ik de eer van SOS hoog kan houden. Vorig jaar heeft SOS de NSPC 
gewonnen en ik hoop dat ik ervoor kan zorgen dat de beker in Leiden blijft.”  



	

Wat kun je ons vertel len over het congres? - “Ik denk dat het een erg leuke dag gaat 
worden. We hebben hele enthousiaste sprekers, die ook onderling contact met elkaar hebben en 
erg betrokken zijn bij de vormgeving van het congres. In de ochtend bestaat het programma 
daardoor uit lezingen die goed op elkaar aansluiten. Een van onze sprekers is Bas de Wilde, hij 
komt binnenkort ook college geven bij het vak Strafrechtelijk bewijsrecht. In de middag hebben we 
vier uitgebreide workshops, waarbij de een meer juridisch inhoudelijk is en de ander meer een 
psychologische invalshoek heeft. In de lezingen en workshops komt ook duidelijk de praktijk naar 
voren. Zo komt uitgebreid aan de orde hoe in de praktijk naar getuigen wordt gekeken en hoe 
daar mee om wordt gegaan. Ook kunnen de aanwezigen zelf ervaren hoe moeilijk het is om 
getuige te zijn.” 
 
Waarom dit onderwerp? - “We hebben voor het onderwerp ‘getuigen in het strafproces’ 
gekozen vanwege de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Dit brengt veel 
veranderingen op dit terrein met zich mee. Er moet nu eerst een goede discussie op gang komen 
over wat er in de toekomst eventueel zou moeten veranderen en hoe we om moeten gaan met 
getuigen in het strafproces. Wij hopen met het congres een goede bijdrage te kunnen leveren aan 
die discussie. Studenten kunnen mee denken en kunnen de sprekers tot andere inzichten 
brengen. Voor de sprekers is het leuk om de mening van studenten te horen. Ik heb er vertrouwen 
in dat het een hele leuke dag gaat worden!” 
 
Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Ik hoop over vijf jaar een leuke baan te hebben. Het zou leuk 
zijn als dat bij een ministerie in Den Haag is. Op persoonlijk vlak hoop ik dan samen te wonen met 
mijn vriend.” 
 
Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Mijn stage in Brussel. Ik 
heb aan het eind van mijn bachelor zes maanden fulltime stage gelopen bij D66 in het Europees 
Parlement. Ik liep mee op de afdeling milieuzaken en als stagiaire hield ik de correspondentie bij, 
gaf ik ondersteuning bij het oplossen van inhoudelijke zaken en mocht ik mee naar debatten. Ik 
ben er trots op dat ik dit heb gedaan. Ik heb heel veel geleerd van de tijd dat ik daar stage liep en 
in Brussel heb gewoond.” 
 
	

Rozemarijn Bergsma	


