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Geboren in Leiden, 24 jaar, 
volgt de master Strafrecht 

Wat is jouw motto?  Wat zou niemand van jou 
verwachten? 

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Dat moet zijn: ‘de wereld is 

te groot om thuis te blijven 

zitten!’. Je kan zóveel doen 

met je tijd, ik wil die zo goed 

mogelijk benutten. 

Daaronder valt ook het 

reizen, de wereld 

ontdekken!” 

“Ik ben een enorm open 

boek; ik heb weinig geheimen 

voor anderen.  Misschien dat 

ik enorm van varen houd? Ik 

ben vaak op de 

Amsterdamse grachten te 

vinden met onze eigen 

sloep…even m’n hoofd 

leegmaken, zeg maar.” 

“Pringles! Ik heb meer dan 

honderd verschillende 

smaken boven mijn bed 

staan. Ik heb ze wel 

allemaal geproefd, maar ze 

zijn niet allemaal leeg hoor! 

Witte chocolade Pringles 

zijn namelijk niet echt een 

aanrader.” 

David Dekker 
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Logistics. Deze studie bleek 

(wel) perfect aan te sluiten 

maar ‘het juridische’ bleef tot 

dan altijd ontbreken. Ik 

besloot in mijn tweede jaar 

van Aviation Logistics 

rechten naast deze studie te 

gaan volgen. In 2015 heb ik 

mijn eerste bachelor 

afgerond, in 2016 ook de 

tweede.  

Nu ik begonnen ben aan 

Strafrecht vind ik dit zo leuk, 

dat ik voorlopig aan niets 

anders kan denken. Wie weet 

combineer ik het strafrecht 

later nog met de luchtvaart. 

Naast mijn studie ben ik lid bij 

LANX in Amsterdam. Ik 

borrel daar twee keer per 

week en onderhoud met drie 

andere jongens de boot van 

het dispuut. Hier varen we 

mee op Koningsdag, Light 

Festival, SAIL en andere 

partijtjes!  

Ik werk verder in de Arena en 

loop spreekuur in 

gevangenissen. Ik zie dit 

laatste als het ‘eindstation’ 

van het strafrecht.   

“De wereld is te groot om thuis 
te blijven zitten!”  

Wat zou je gaan studeren als je niet voor rechten had gekozen? - “Ik zou dan verder hebben geleerd 

in het vakgebied van mijn eerste bachelor, Aviation Logistics, met zicht op een baan in de logistiek. 

Als ik iets anders dan de master Strafrecht had moeten kiezen, was ik waarschijnlijk voor 

Criminologie gegaan. Ik heb namelijk ook een minor Forensische Criminologie gedaan, maar ik vond 

het iets te zweverig. Het toekomstbeeld was voor mij iets te ongrijpbaar.” 

Hoi David! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? –  

“Hoi! Ik ben David Dekker, ik 

ben 24 jaar en geboren in 

Leiden.  Ik ben op mijn 19e 

begonnen met de bachelor 

Rechtsgeleerdheid aan de 

UvA. Ik heb daarvoor in Delft 

Lucht- en Ruimtevaart-

techniek gestudeerd.  

De luchtvaart is altijd mijn 

passie geweest, maar deze 

studie bleek toch niks voor 

mij. Ik ben toen geswitcht 

naar de Hogeschool van 

Amsterdam, waar ik ben 

begonnen met Aviation 



 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? - “Luchtverkeersleider! Ik ben helaas niet door de 

selectie gekomen. Tegenwoordig denk ik daar anders over. Ik word strafrechtadvocaat. Ik wil 

daarvoor nog graag stage lopen in de rechtspraak om zo alle elementen van het strafproces te 

kunnen begrijpen. Ik vind het erg belangrijk dat ik weet hoe het is om aan een bepaalde kant in het 

proces te staan, bijvoorbeeld als rechter of officier, of als verdachte. Dat ervaar ik voor een deel door  

mijn werk in de gevangenis.” 

 

Waarom ben je lid geworden van SOS Leiden? – “Ik ben lid geworden van SOS om mensen te leren 

kennen. We delen natuurlijk allemaal dezelfde interesse in het strafrecht en ik vind het erg leuk om 

met medestudenten hierover te sparren.”  

 

Waar zie jij jezelf over tien jaar?  “Ik hoop dat ik dan een strafrechtadvocaat ben bij een middelgroot 

advocatenkantoor. Ik heb stage gelopen bij een klein kantoor, waar het lijkt alsof collega’s vrienden 

worden. Je zit uren met elkaar in de auto en ziet elkaar ook buiten het werk om. Daarnaast heb ik bij 

een groot kantoor stagegelopen, waarbij de sfeer soms statischer deed doen aanvoelen. Je zit dan 

samen op een afdeling, je hebt samen ‘je eigen ding’, maar om je heen werken nog 150 advocaten. 

Beide stages waren een erg leuke en leerzame periode, waardoor ik nu beter weet welke kant ik op 

wil!” 

 

Waar ben je het meest trots op? “Dat is toch wel mijn familie. Mijn vader heeft rechten en 

geneeskunde gedaan, hij is een grote stimulans voor mij en bij mijn zus en broertje voor de medische 

kant. Mijn zus promoveert op dit moment, en mijn broertje is begonnen met coschappen. En mijn 

moeder is lekker thuis, om ons op te vangen.” 

 

Wat wil je meegeven aan je medestudenten? “Voor mijn mede-masterstudenten: ga overal kijken. 

Ook al weet je zeker dat je advocaat, rechter of beleidsbepaler wilt worden, kijk naar elke partij van 

het proces. Wat ik al eerder zei, kijk naar de anderen, naar de verdachte en zelfs naar het slachtoffer! 

En ga natuurlijk allemaal mee op studiereis naar Chili!”.  
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