
  

Maart 

Sara, 22 jaar, studeert Straf- en 
Strafprocesrecht. 

Hoi Sara! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Hoi! Ik ben Sara Beusen 

en ik ben tweeëntwintig 

jaar. Ik ben geboren en 

getogen in Bilthoven, 

vlakbij Utrecht. Vervolgens 

ben ik verhuisd naar 

Maastricht voor mijn 

bachelor. Sinds september 

woon ik hier in Leiden.  

Ik ben een enorme 

lezer. Geen idee of mensen 

dat van mij verwachten, 

maar ik verslind heel wat 

boeken in een jaar. Een 

van de mooiste boeken die 

ik heb gelezen, en dat is 

gelijk een hele heftige, is 

‘Night’ van Ellie Wiesel. 

Door dit boek won hij 

een Nobel Peace Prize in 

1986. Zijn schrijfstijl is 

wonderbaarlijk mooi. 

Daarnaast is er een 

ander boek, misschien 

iets minder deprimerend, 

van Christiane Ritter; 

‘Een vrouw in de 

poolnacht’. Zij is in de 

jaren ’30 met haar man 

meegegaan naar de 

Noordpool. Ze heeft toen 

een dagboek 

bijgehouden. Het is heel 

mooi geschreven, erg 

rustgevend. Ze konden 

bijvoorbeeld drie dagen 

hun hutje niet uit door 

een sneeuwstorm, echt 

heerlijk om over te lezen.   

Naast lezen vind ik het 

ook fijn om te wandelen 

en ben ik graag met 

vrienden en familie. 

Verder ben ik veel met de 

krant bezig en kijk ik ook 

redelijk wat series, vooral 

tijdens huishoudelijke 

taken. Tijdens het 

afwassen even een 

serietje kijken, dat is echt 

een aanrader!  

Naast de studie zit ik in 

de activiteiten commissie 

van UNICEF en de 

studiereis commissie van 

SOS. We gaan dit jaar 

naar Kopenhagen, super 

spannend. Ik heb een  
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hele leuke commissie!  

 

Ik wil in het najaar graag 

stage gaan lopen. Ik heb 

besloten om de master 

met een jaar te 

verlengen, mede omdat 

ik nog geen idee heb 

waar ik mijn scriptie over 

wil schrijven. Ik wil 

daarom graag een kijkje 

nemen in de praktijk om 

inspiratie op te doen. 

Tijdens de bachelor heb 

ik niet de mogelijk gehad 

om stages te lopen. Het 

zou heel gaaf zijn als ik 

een half jaar bij het OM 

stage zou kunnen lopen 

en nog zou kunnen 

reizen.’’ 

 



 
 
 

‘’Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk  
dat ik het kan!’’ 

 
Waarom ben je Rechten gaan studeren? – ‘’Ik kan me niet eens echt meer herinneren dat ik de 

bewuste keuze heb gemaakt om rechten te studeren. Ik weet altijd heel goed wat ik wil. Toen ik 

dertien of veertien jaar was, wist ik al dat ik rechten wilde studeren. Als er op het nieuws iets werd 

besproken over rechten vond ik het fascinerend, zeker met gevallen van moord en doodslag. Op 

een gegeven moment heb ik een dagje meegelopen met mijn buurvrouw, zij was officier van justitie 

in Utrecht. Vervolgens heb ik de hele bachelor naar de master strafrecht toegewerkt. Ik hoop zelf 

ook richting het openbaar ministerie te gaan. Eigenlijk ben ik gevormd door die ene dag dat ik mee 

kon lopen met mijn buurvrouw. Mijn passie voor het strafrecht is daarnaast bevestigd tijdens de 

studie rechten.’’ 

 

Wat wilde je later worden toen je klein was? - “Ik wist al heel snel dat ik iets met rechten wilde 

doen. Maar daarvoor wilde ik dolfijnentrainer worden en even later tandarts. Dat viel al vrij snel af. 

Ik wilde al erg vroeg officier van justitie worden.’’ 

 

Wat is jouw motto? - “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.’’ Dat is een quote 

van Pippi Langkous. Ik heb het op een tas staan die ik ooit van mijn moeder heb gekregen.’’ 

 

Waar ben je het meest trots op? - “Ik ben trots op dat ik veel lees. Verder ben ik ook wel trots op 

mijn humor, ik maak veel van die ‘dad-jokes’. Meeste mensen vinden dat wel leuk. Zodra ik me 

comfortabel voel, neem ik geen blad meer voor de mond. Oh en nog iets. Ik ben op veel plekken in 

de wereld jarig geweest. Eind juli ben ik jarig, dus mijn verjaardag vierde ik altijd op vakantie. We 

gingen vroeger vooral naar Zweden, Noorwegen en Finland. Maar ik ben ook in IJsland, Canada, 

Kroatië, Frankrijk en Vietnam jarig geweest. Dat vind ik heel tof! Het leuke aan jarig zijn op vakantie 

is dat je iets anders, iets lokaals kan doen. 

 

Wat zou niemand van jou verwachten? – ‘’Ik heb vroeger heel veel viool gespeeld en ook met de 

schoolband meegedaan op de middelbare school. We hadden ieder jaar een grote musical en die 

mochten we zelfs een keer opvoeren in de Stadsschouwburg van Utrecht. Uiteindelijk is het een 

beetje verwaterd. Ik heb het in Maastricht nog wel geprobeerd op te pakken, maar dat duurde niet 

heel lang. Misschien moet ik het maar weer oppakken.’’ 

 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Het Conservatorium had ik wel 

leuk gevonden, maar ik denk niet dat ik daar goed genoeg voor was. Er is veel competitie met 

viool. Het is daardoor erg moeilijk om binnen te komen. Maar ik denk anders misschien Engelse 

taal en literatuur. Of psychologie. Of geneeskunde. Maar ik ben eigenlijk zo niet-Bèta als maar kan, 

dus geneeskunde was al heel snel afgevallen.’’ 
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Waar zie jij jezelf over 5 en over 10 jaar? - “Over vijf jaar ben ik klaar met studeren. Misschien 

ga ik nog een tweede master doen. Ik hoop over vijf jaar bij het OM te werken. Naast het werk 

hoop ik nog veel vrijheid te hebben om leuke dingen te doen. Waarschijnlijk nog geen huisje 

boompje beestje. Het lijkt mij leuk om in een stad te wonen, ergens in de Randstad. Over tien 

jaar heb ik misschien wel het huisje, boompje en beestje. Ik ben dan hopelijk lekker aan het 

werk en aan het genieten van wie ik ben geworden. Tien jaar ouder, tien jaar wijzer! Is dat 

iets?’’ 

 
Waarom ben je lid geworden van SOS? - ‘’SOS heb ik leren kennen op de open dag twee jaar 

terug. Ik was helemaal enthousiast geworden en heb toen beloofd dat wanneer ik in Leiden zou 

studeren, ik SOS zou opzoeken. Dus aan het begin van het jaar ging ik langs bij de 

introductieborrel. Ik vond het super gezellig. Iedereen is super lief en ik ben fan van alle 

activiteiten die tot nu toe zijn georganiseerd. Er is een divers aanbod.’’  

 

Wat is jouw guilty pleasure?  - “Mijn quilty pleasure is Abba-muziek. Daar kan ik echt van 

genieten. Een avondje uit is voor mij niet compleet als er geen Abba wordt gedraaid. Dan ga ik 

niet voldaan naar huis toe. Daarnaast kan ik erg genieten van het tv-programma First Dates. Ik 

weet dat het eigenlijk niet mag, maar het is zo leuk om iedereen te judgen. Het is knap dat 

mensen zich zo bloot kunnen stellen. Daarnaast is het mooi om te zien als er een bepaalde 

vlam ontstaat, of als het super awkward is!’’ 

 

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Kom allemaal mee op studiereis naar 

Kopenhagen! Dat wordt super episch! Daarnaast wil ik nog wel wat meegeven aan het SOS 

bestuur. Hebben jullie niet iets van een ‘Commissie van de maand’? Anders wil ik wel de 

studiereis commissie nomineren!’’ 
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‘’Een avondje uit is voor mij niet compleet als 
er geen Abba is gedraaid.’’ 


