
Februari 	

Geboren in Velp, 29 jaar, volgt de 
master Strafrecht	

Wie is jouw held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jou 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

“Wanneer je een held hebt, 
depersonaliseer je iemand. 
Soms heb ik wel kleine 
helden, zoals een held van 
de dag. Dat is dan iemand 
die mij op bepaalde 
momenten steunt of mij 
ergens doorheen sleept.”	

“Dat ik heel stil en rustig 
ben, dat ben ik namelijk ook 
niet. Zelfs niet als ik slaap.” 

“Het is echt gênant: ik kijk 
Utopia. Ik mis geen enkele 
aflevering. Sinds het is 
begonnen vier jaar geleden 
ben ik drie keer een maand 
op vakantie geweest, ik heb 
toen alles opgenomen en 
later  teruggekeken.”	

Vera Graafland 	
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Hoi Vera! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben j i j? - “Mijn naam is 
Vera, maar dat zei je al in de 
vraag, ik heb schoenmaat 
43 en vanmorgen heb ik 
ontbeten met magere 
kwark, dat doe ik meestal. 

30 april a.s. word ik alweer 
dertig. Soms ik voel mij ook 
wel een bijna dertiger. Laatst  
liep ik door de gang op het 
KOG en zag ik een heleboel  
jonge bachelorstudenten. 
Toen had ik zoiets van, het 
is wel goed geweest.  
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Op dat moment voelde ik mij 
wel oud. 

Ik woon samen met mijn 
hond in Den Haag. Ik woon 
daar sinds mijn zeventiende 
en woon nu dus al ruim 12 
jaar op mezelf. Hiervoor 
woonde ik bij mijn ouders in 
Beuningen, een klein dorpje 
vlakbij Nijmegen.  

Mijn bachelor heb ik hier in 
Leiden gedaan. Dit jaar ben 
ik begonnen aan de master 
Strafrecht en vorig jaar 
september ben ik gestart 

3

met de master Jeugdrecht. 
Voor deze master moet ik 
nog mijn scriptie schrijven en 
het vak Children’s Rights 
volgen.  

Ik ben nu het boek de Nix 
van Nathan Hill aan het 
lezen. Dat vind ik fijn om te 
doen, lezen. Sinds mijn  
masters komt er alleen niet 
zo heel veel meer van.” 

“Dingen komen zoals ze komen en 
gaan zoals ze gaan.” 	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “SOS is een beetje de JSV Liberi van het strafrecht. Ik ben vorig jaar lid geworden 
van Liberi en dat vond ik erg leuk. Daarom dacht ik, waarom word ik dan ook geen lid van SOS? 
Binnen SOS neem ik deel aan de activiteiten. Ik kijk heel erg uit naar het symposium over 
minderjarigen in het strafproces dat jullie samen met Liberi zullen organiseren. Later als ik groot 
ben wil ik in het jeugdstrafrecht gaan werken. Ik vind het gedeelte waar het jeugdstrafrecht en de 
gesloten jeugdhulp elkaar raken, dat gebied waar het schuurt en kraakt, machtig mooi. Dat zijn 
dezelfde soort jongeren. Ik heb altijd het idee gehad om de advocatuur in te gaan totdat wij dit jaar 
bij Practicum iets moesten schrijven vanuit het perspectief van de advocaat. Nu wil ik geen 
advocaat meer worden.” 



	

Wat maakt jou denk je l id van de maand? Wat vind je hiervan? - “Er zijn twee 
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat het een inside joke van jullie is. Dat jullie random een 
lid van de maand kiezen en het dan leuk vinden om deze vraag te stellen zodat jullie een lichtelijk 
narcistisch antwoord krijgen. Dat zou echt hilarisch zijn.”  
 
Haha, het is nooit wi l lekeurig. Wat is de tweede mogel i jkheid volgens jou? - “Dat ik 
lid van de maand ben geworden omdat ik met dit soort antwoorden kom, ook tijdens colleges en 
activiteiten. Daardoor val ik op. Ik vind het heel grappig dat ik lid van de maand ben.”  
 
Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Wat ik mezelf over vijf jaar zie doen, weet ik niet. Dat is al zo 
snel. Ik weet wel waar ik over tien jaar ben: dan ben ik gepromoveerd, heb ik een vrouw en 
kinderen. Aan welke universiteit en hoeveel kinderen, daar pin ik mij niet te veel op vast. Dingen 
komen zoals ze komen en gaan zoals ze gaan. Je weet nooit hoe het leven loopt.” 
 
Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Ik ben trots op waar ik 
nu sta. Ik ben altijd bezig geweest met school en studie. Ik heb op drie middelbare scholen 
gezeten, waarvan twee in het speciaal onderwijs. Op mijn zeventiende ben ik op mezelf gaan 
wonen in Den Haag. Daar heb ik eerst de havo gedaan en daarna het vwo. Als ik zie welke weg ik 
heb afgelegd en dat ik nu bezig ben met mijn tweede master, dan ben ik daar verdomd trots op.”  
 
Wat is jouw motto en waarom? – “Echt een moto heb ik niet, maar ik heb wel zoiets van 
“Fuck it”. Dat klinkt misschien negatief, maar het is juist positief bedoeld. Anderen oordelen toch 
wel over je, daar kun en hoef jij niks aan te veranderen. Het enige wat telt is dat jij dingen voor 
jezelf kunt verantwoorden. Uiteindelijk moet je blij zijn met jezelf en moet je met jezelf verder. Je 
hoeft je niet in te houden voor een ander. Niet dat je egoïstisch moet zijn en nooit wat voor 
anderen moet doen. Je moet natuurlijk wel rekening houden met een ander, maar je hoeft je uit 
schaamte niet te beperken. Je moet jezelf in de spiegel aan kunnen kijken.”  
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“Fuck it, je bent oké!”	


