
Maart 

Geboren in Leidschendam, 22 jaar, 
studeert Rechtsgeleerdheid. 

Wat is jouw motto? Waar ben je het meest trots 
op? 

Waarom ben je lid 
geworden van SOS 

Leiden? 
“Doe iets met passie, of doe 

het helemaal niet!”  

“Toen ik bij Moot Court als 

Officier van Justitie mijn 

requisitoir had gehouden, gaf 

een van de rechters mij een 

heel mooi compliment: “Jij 

bent echt dé nieuwe 

Officier!” Ik heb mijn Moot 

Court dan ook Cum Laude 

gehaald!” 

“Ik zit al sinds mijn eerste 

jaar bij Grotius. Daarvan 

ken ik Linda ook. Toen ik 

zag dat Linda in het 

bestuur van SOS zat heb 

ik haar gevraagd wat SOS 

zoal doet en wat het 

inhoudt; haar antwoord 

sprak mij erg aan. En zo 

geschiedde!” 
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Hoi Auke! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Hoi! Ik ben Auke Rienstra 

en ik ben tweeëntwintig jaar. 

Ik ben geboren en getogen 

in Leidschendam, lekker 

dichtbij dus.  

 

Ik hou echt heel erg veel van 

film, vandaar dat ik ook 

voorzitter ben van de 

Mediacommissie bij Grotius. 

Dat heeft dan weer te 

maken met mijn passie voor 

videografie. Daardoor hou ik 

ook heel erg veel van video’s 

op Youtube, maar ik vind het 

ook heel erg leuk om zelf 

video’s te maken, 

bijvoorbeeld van een reis.  

 

Aan de andere kant hou ik 

ook erg van sport. Ik voetbal 

al zestien jaar. 

Tegenwoordig in een 

vriendenteam, maar ik heb 

vroeger ook op hoger niveau 

gevoetbald. Daarnaast ga ik 

ook graag naar de 

sportschool en ik kan wel 

zeggen dat ik behoorlijk 

fanatiek ben.  

 

Verder ben ik heel actief bij 

Grotius, hier doe ik dan ook 

de Mediacommissie en de 

Congrescommissie.  

Dit jaar rond ik mijn bachelor 

af, maar ik wil volgend jaar nog 

niet beginnen aan de master. 

Ik zal eerst een tussenjaar 

nemen om stage te kunnen 

lopen en een kijkje te nemen in 

de strafrechtspraktijk.  

 

Na dit tussenjaar wil ik wel 

strafrecht gaan studeren. Toen 

ik in mijn eerste jaar het vak 

‘Inleiding Strafrecht’ volgde, 

vond ik dit maar helemaal niks. 

Toen ik bij Moot Court 

strafrecht als rechtsgebied 

kreeg, is dit 180 graden 

gedraaid en vind ik strafrecht 

nu helemaal top!”    

 

“Doe iets met passie, of doe het 
helemaal niet!”  

 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Ik heb eerst HAVO gedaan en 

toen had ik nog geen idee wat ik wilde doen. Ik wist alleen dat ik meer kon dan HAVO, vandaar dat 

ik nog VWO ben gaan doen. Toen ik eenmaal VWO deed wist ik al vrij snel dat ik rechten wilden 

gaan studeren. Maar, ik heb de Engelse taal altijd heel leuk gevonden; dus ik denk dat als ik geen 

VWO was gaan doen dat ik Engels was gaan studeren.” 
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“Word écht lid bij een 
studievereniging!”   

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Profvoetballer! Ik heb vroeger meerdere 

internationale toernooien gespeeld en daar haalde ik altijd super veel plezier uit.”  
 

Wat is jouw guilty pleasure?  – “Ik heb een celebrity crush op Vanessa Hudgens en mijn guilty 

pleasure is dus ook wel een beetje ‘High School Musical’. Vroeger vond ik dat heel leuk, en ik denk 

dat dat als man wel een beetje guilty is.”  

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “10 jaar vind ik wel heel ver vooruit. Dit jaar wil ik mijn bachelor 

afmaken, volgend jaar stage lopen; daarna wil ik met mijn master beginnen. Na mijn master wil ik 

graag aan de slag bij een advocatenkantoor. Het OM vind ik ook erg interessant, maar om te 

beginnen zou ik graag willen werken bij een advocatenkantoor.” 
 
Wat zou niemand van jou verwachten? – “Ik heb vroeger veel opgetreden met muziek en ik heb 

ook in een band gespeeld. Het genre waar ik het meest van houd is Hiphop. Ik zit dus een beetje 

tussen twee werelden in: aan de ene kant die van Hiphop en aan de andere kant loop ik rond in 

pak en op de universiteit!”   
 
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Ik wil juist tegen de mensen die nog niet bij 

SOS actief zijn zeggen, word écht lid bij een studievereniging. Op die manier beleef je ook dingen 

naast alleen de colleges, want er zit zo’n groot verschil tussen de praktijk en de universiteit! Ik vind 

het heel belangrijk dat mensen nu al kennis maken met de praktijk.”  

 

 


