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Petra van Es
Lid van de maand

Woont in Leiderdorp, iets ouder,
volgt de master Civiel recht
Wie is jouw held en
waarom?

Wat zou niemand van jou
verwachten?

Wat is jouw ‘guilty
pleasure’?

“Malala Yousofzai. Zij is de
Pakistaanse vrouw die zich
als meisje al tegen de
Taliban verzette door te
strijden voor o.a. het recht
op onderwijs voor meisjes.
Als je ziet waar zij zich sterk
voor
maakt;
dat
zijn
onderwerpen die mij aan het
hart gaan.”

“Twee dingen: dat ik ook
(reserve) militair ben als
Officier Veiligheidsregio en
dat ik heb diepzee gedoken,
parachute gesprongen en
een motorrijbewijs heb.”

“Nou ik moest eerst even
googelen wat een guilty
pleasure was, hoor! Maar
waar ik over het algemeen
heel nuchter ben, ben ik qua
films een verschrikkelijke
softie en kan ik enorm
genieten van romcoms.”
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Hoi Petra! Vertel eens
kort iets over jezelf. Wie
ben jij? – “Ik ben inmiddels
vierdejaars rechtenstudent
en ik doe de master Civiel
recht. Ik ben iets ouder dan
de meesten van jullie, dat
betekent dat ik ook al een
gezin met drie kinderen heb.
Ik woon in Leiderdorp en
heb veel HR-functies gehad,
maar uiteindelijk ben ik bij de
ABN-AMRO geëindigd. Dit
heb ik altijd met veel plezier
gedaan, maar toen ABNAMRO geen behoefte meer

had aan mijn talenten, ben ik
gaan studeren!! Ook heb ik
altijd een tweede functie
gehad
als
Officier
Veiligheidsregio bij Defensie.
Verder zit ik in een golfcompetitieteam in Alphen
aan de Rijn, heb ik
bedrijfskunde gestudeerd en
twee jaar in de Verenigde
Staten gewoond.”

uitwisselingsscholier gezeten
in de buurt van Seattle en ik
heb mijn tweede jaar de
master MBA gehaald aan de
University of Georgia. Dit
was een prachtige ervaring!
Het is een enorme verrijking
in het leven, ik raad absoluut
iedereen aan om, als je de
gelegenheid hebt, in het
buitenland te studeren.”

Gestudeerd in de VS, wat
leuk! Hoe komt dat zo? –
“Ik heb daar eerst een jaar
als
middelbare

Ook heb ik altijd een tweede
functie gehad als Officier
Veiligheidsregio bij Defensie
Waarom ben je lid van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wil jij met SOS bereiken? – “Ik
ben lid van SOS, omdat ik een zeer warme belangstelling voor het strafrecht heb. Ik ben al enige
jaren lid van SOS en reeds vanaf mijn eerste jaar was ik zeer geïntrigeerd door dit vakgebied. Wat
doe ik binnen SOS, veel consumeren realiseer ik me (haha)! Jullie bieden zo ontzettend veel leuke
excursies en programma’s aan; waar het mogelijk is probeer ik mee te doen met alle activiteiten.
Met SOS wil ik primair kennisvermeerdering bereiken, maar uiteraard ook graag hier en daar een
contactje op doen.”

Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je hiervan? - “Zoals de vorige leden van
de maand al zeiden: het is een grote eer! Ondanks het feit dat ik niet de master Strafrecht doe,
denk ik dat ik uitgekozen ben als lid van de maand, omdat ik misschien ietwat ouder ben en dus al
meer heb meegemaakt en ervaren in het leven. Het feit dat ik niet dezelfde master doe, laat
wellicht ook zien aan andere leden dat het niet uitmaakt wat voor master je doet; wij zijn een leuke
vereniging en zo is het ook leuk om contact op te doen met mensen die een andere richting
doen!”
Welke studie doe je momenteel? – “Ik doe de master Civiel recht. Daar heb ik best nog over
zitten dubben, met als alternatief de master Straf- en strafprocesrecht. Ook heb ik overwogen de
master Arbeidsrecht te doen, wegens werkervaring, maar toch ben ik voor Civiel gegaan.”
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Meest waarschijnlijk is dat ik in de advocatuur terecht gekomen
ben. Er wordt overigens weleens gezegd dat ik eerder pas bij de zittende magistratuur. Op dit
moment denk ik in ieder geval te starten in de advocatuur.”
Welk doel heb jij nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Privé en zakelijk zou ik dan
willen onderscheiden. Wat betreft mijn privéleven ben ik absoluut waanzinnig trots op mijn gezin! Ik
heb fantastische kinderen en een heerlijke man, daar kan ik heel erg van genieten. Het zakelijke
aspect hierin is dat ik heel trots ben op het feit dat ik het roer om heb durven gooien van werk naar
studie. Ik had weer in mijn oude vakgebied aan de slag kunnen gaan, maar in plaats daarvan heb
ik de onzekerheid geaccepteerd en ben ik gaan studeren.”
Wat is jouw motto en waarom? – “Humor en geduld zijn de kamelen waarmee je door alle
woestijnen kunt gaan” door Phil Bosmans, een Belgische pater en schrijver. Ik denk dat dit bijna
altijd waar is. Als men situaties tegemoet gaat met geduld en humor, geloof ik dat men alles aan
kan! Het lukt mij overigens niet altijd hoor, maar het is een mooi streven.”
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