
  Lid van de maand – oktober   

 
 

Lisa, vertel eens iets over jezelf! 
Ik ben Lisa. Ik ben 22 jaar en ik kom uit Reeuwijk. Ik 
ben in 2017 in Leiden gaan studeren, en heb 
eigenlijk al vrij snel mijn zinnen gezet op het 
strafrecht. Ik doe op dit moment de master Straf- 
en strafprocesrecht, waar ik vorig jaar mee ben 
begonnen. Naast de matser heb ik vorig jaar ook 
stage gelopen in de advocatuur. Ik heb nu nog wat 
vakken in het eerste semester te gaan, en mijn 
scriptie schrijf ik nu ook.  

 
Waarom strafrecht? 

Ik vind de relatie tussen overheid en burgers 
interessant, en dan voornamelijk wanneer de 
overheid eenzijdig besluit in te grijpen in het leven 
van burgers. In hoeverre ben je weerbaar tegen 
zo’n overheid, en wat mag zo’n overheid dan 
allemaal doen? Er zit ook heel veel 
maatschappelijke relevantie aan. Ik heb in mijn 
derde jaar het keuzevak ‘Inside-Out Prison 
Exchange’ gedaan. Toen had ik een paar maanden 
lang elke maandag les in een gevangenis, samen 

met zowel studenten als gedetineerden. Dat 
bevestigde dat dit echt een doelgroep is waar ik me 
voor interesseer en me voor in wil zetten.  

 
Wat vind je tot nu toe van de master? 

Ik vind de master heel erg leuk, de vakken passen 
heel erg bij mijn interesses. Aangezien vorig jaar 
alles online was, is de ervaring van studeren dit jaar 
wel echt anders. Daarom ben ik stiekem ook wel blij 
dat ik nu nog een paar vakken volg, zodat ik toch nog 
wat meer de volledige ervaring heb, zeker wat 
betreft contact met mijn medestudenten.  

Daarbij moet ik wel zeggen dat ik vorig jaar niet per 
se als negatief heb ervaren. Dat was natuurlijk voor 
iedereen anders, maar het feit dat je niet zoveel kon 
als het ging om uitgaan of hobby’s, maakte ook wel 
dat ik mij zo kon focussen op wat ik moest doen. 
Daardoor heb ik wel het gevoel dat ik heel veel heb 
geleerd.  
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Waarom ben je lid geworden bij SOS? 
Ik ben lid geworden omdat ik meer studenten wilde 
leren kennen met dezelfde interesses, die later ook 
in hetzelfde werkveld bezig willen zijn. Daarnaast 
was ik ook op zoek naar meer studieactiviteiten die 
aansloten bij mijn interesses. Het afgelopen jaar 
heb ik veel activiteiten van SOS online gevolgd, 
maar omdat die vaak ook toegankelijk waren voor 
niet-leden, realiseerde ik me pas later in het jaar 
dat ik nog helemaal geen lid was van SOS. Het was 
dus ook deels door mijn goede ervaring van het 
afgelopen jaar dat ik lid ben geworden. 

 
Wat was je gaan studeren als je geen rechten zou 
doen? 
Politicologie. Daar staat ook weer diezelfde relatie 
tussen overheid en burger centraal, en ik vind het 
ook leuk om na te denken over beleid. Dat kan 
echter met een rechtenstudie ook, en dan vond ik 
politicologie toch te beperkend.  
 
Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
Ik hoop advocaat te zijn. Dat is het doel waarmee ik 
rechten ben gaan studeren. Ik weet alleen niet of ik 
meteen uit de collegebanken de advocatuur in wil. 
Het lijkt me leuk om eerst bij een rechtbank te 
werken of bij de universiteit, maar mijn einddoel is 
wel de advocatuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat wilde je worden toen je klein was?  
Kapster! Ik wilde dat best lang, tot een jaar of 13. Ik 
denk dat het kwam omdat er hele leuke mensen 
werkten bij mijn kapsalon. Ik ben zelf best wel een 
kletstante dus dan sprak zo’n sociaal beroep mij wel 
aan.  Op de middelbare school ben ik toch van 
gedachten veranderd. Je ontwikkelt je in die tijd zo 
snel, en je leert meer mogelijkheden kennen. 
Uiteindelijk past rechten ook veel beter bij mij.  

 
Wat is jouw motto?  
Ik heb er twee. De eerste is dat hard werken en 
doorzettingsvermogen altijd lonen.  

De tweede is dat je jezelf nooit met een ander moet 
vergelijken. Rechten is een hele grote studie, dus er 
is genoeg vergelijkingsmateriaal, maar uiteindelijk 
heeft dat geen zin en moet je zelf keuzes maken en 
omgaan met de consequenties.  

 
Wat wil je je (aankomende) medestudenten 
meegeven?  
Misschien heel cliché, maar geniet vooral met volle 
teugen van het resterende gedeelte van je 
studententijd. We hebben nu al zo’n groot 
gedeelte gemist, dus haal alles eruit wat erin zit. •


