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Uit Alphen aan den Rijn, 25 jaar, 
volgt de master Strafrecht	

Wie is jouw held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Er is een acteur die ik heel 
goed vind: James Spader. 
Zijn manier van pleiten (in de 
serie Boston Legal) intrigeert 
mij enorm. Mocht ik ooit in 
de rechtszaal terechtkomen 
als advocaat, dan hoop ik 
dat ik zo kan pleiten.” 

“Ik heb zeven jaar lang aan 
taekwondo gedaan! Daarbij 
heb ik één gradatie onder de 
zwarte band behaald. Ik ben 
gestopt op mijn 
zeventiende, omdat ik 
anders wel erg veel 
trainingen moest volgen 
voor de zwarte band.”	

“Behalve dat ik dol ben op 
oreo-koekjes, lees ik graag 
Amerikaanse comics! Vaak 
van die Marvel comics.” 

Inge  
Verhagen	

Lid van de maand	



Inge Verhagen	

Lid van de maand - Juni	

Hoi Inge! Vertel eens kort 
iets over jezelf. Wie ben 
jij? – “Ik ben Inge, ik ben 
25. Ik kom uit Alphen aan 
den Rijn en ik studeer sinds 
2010 in Leiden. Verder lees 
ik graag, ben ik verslaafd 
aan Netflix en zit ik graag op 
terrasjes met vrienden.” 

Je bent verslaafd aan 
Netflix. Welke series 
zoal? – “The Blacklist keek 
ik heel veel. Dat gaat over 
een crimineel die zichzelf 
overgeeft bij de CIA en 
daarbij een lijst van 

topcriminelen overhandigt 
om deze op te pakken.” 

Ik heb interessante 
verhalen gehoord over 
jouw liefdesleven. Vertel! 
– “Haha, ja, ik heb een 
relatie met Felix Laros. Sinds 
gisteren (23 mei) hebben we 
een half jaar! We leerden 
elkaar eigenlijk kennen bij de 
vakken Ideeëngeschiedenis 
en Internationaal en 
Europees Strafrecht. Toen 
gingen we steeds meer met 
elkaar om en zodoende is 
het balletje gaan rollen!” 

 
Waarom ben je lid van 
SOS, wat doe je binnen 
SOS en wat wil jij met 
SOS bereiken? – “Ik ben lid 
van SOS sinds 2014. Toen 
zat ik nog in mijn bachelor, 
maar wist ik wel al dat ik de 
master Strafrecht wilde gaan 
doen. Ik was toen lid 
geworden van SOS om 
alvast op de hoogte te zijn 
van het een en ander binnen 
het strafrecht.  
	

Haha, ja, ik heb een relatie met Felix Laros. 
Sinds gisteren hebben we een half jaar!	

Binnen SOS zelf heb ik niet echt een bepaalde functie, maar ben ik wel actief lid! Ik ga graag met 
zoveel mogelijk activiteiten mee! Wat ik leuk vind aan SOS is dat ik via de vereniging zoveel 
mogelijk contacten op kan doen en mijn horizon kan verbreden.” 
	
Wat maakt jou denk je lid van de maand? Wat vind je hiervan? - “Ik heb eerlijk gezegd geen 
idee, haha. Maar ik voel me vereerd hoor! Toch denk ik dat ik lid van de maand ben geworden, 
omdat ik met veel activiteiten mee ben gegaan en hier en daar af en toe een borreltje mee pak. Ik 
ga vooral naar de wat meer spraakmakende activiteiten, zo gezegd de schietvereniging, het 
Openbaar Ministerie, et cetera.” 
 



	

Welke studie doe je momenteel? – “De master Straf- en strafprocesrecht. Ik ben daarmee in 
september begonnen. Voordat ik de studie rechten deed, heb ik een half jaartje Psychologie 
gedaan, maar dat werd ‘m niet. Als het goed is ben ik eind dit collegejaar ook klaar met de master 
Strafrecht en wil ik beginnen aan de master European Law met nog een stage tussendoor.” 
 
European Law, wat leuk! Hoezo dat? – “Dat is een grappig verhaal, want juist voor Europees 
Recht moest ik aan het einde van mijn bachelor een mondeling doen. Toen ik daarvoor aan het 
studeren was, vond ik het eigenlijk zo leuk dat dit mijn interesse wekte om de master Europees 
recht te gaan doen. Een andere reden is vooral dat ik de mogelijkheid open kan houden om later 
misschien verder te gaan in het Europees recht, bijvoorbeeld het mededingingsrecht.” 
 
Waar zie jij jezelf over 5 jaar? - “Over vijf jaar… Hmmm… Ik hoop dat ik dan een functie heb bij 
een groot kantoor in het buitenland. Misschien wel in Anglo-Amerikaanse landen! Ergens is het 
toch wel een droom om naar het buitenland te gaan en iets met het strafrecht te gaan doen. Wat 
het dan precies is, dat laat ik nog even in het midden.” 
 
Welk doel heb jij nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Op het behalen van m’n 
bachelor. Aan het einde van mijn derde jaar had ik 120 punten en toen moest ik er nog 60, maar 
die waren onderverdeeld in twaalf vakken. Dus ik heb in één jaar tijd twaalf vakken gehaald. Daar 
ben ik heel trots op.” 
 
Wat is jouw motto en waarom? – “Werk harder dan alle anderen en maak je eigen geluk. Als er 
iets is dat ik de afgelopen jaren geleerd heb, dan is het wel dat als je niet opgeeft en keihard blijft 
werken, het uiteindelijk allemaal goed komt.”  
 
 
	

Inge Verhagen	

Werk harder dan alle anderen en maak 
je eigen geluk	


