
Maart 

Geboren in Westland, 23 jaar, 
studeert Strafrecht. 

Wat is jouw motto? Wat zou niemand van jou 
verwachten? 

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Alles gebeurt met een 

reden! Soms lopen dingen 

niet geheel volgens plan, 

maar daarna komt er altijd 

wel weer wat anders op je 

pad. Het komt uiteindelijk 

allemaal goed!” 

“Ik heb jarenlang aan turnen 

gedaan! Eigenlijk altijd, zo’n 

10-15 uur per week, maar 

toen ik ging studeren ben ik 

ermee gestopt.” 
 

“Hmm, ik denk Doritos 

Chips, de zwarte dan wel!” 
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Hoi Demi! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Hoi! Wat leuk dat jullie mij 

vragen voor lid van de 

maand! Ik ben Demi Eliens, 

ik ben 23 jaar en ik studeer 

momenteel Strafrecht aan 

de Universiteit Leiden. 

 

Ik heb voor deze studie 

gekozen, omdat ik het mega 

interessant vind. In het 

eerste jaar vallen mensen 

vaak af bij strafrecht, 

aangezien het vrij technisch 

en best lastig is, maar dat ik 

vind ik juist het leuke eraan!  

 

Ik heb ook gekeken naar 

Criminologie, maar daar 

miste ik echt het juridische 

aspect. Toen wist ik zeker 

dat ik bij strafrecht op de 

juiste plek zou zitten. 

 

Ik heb de bachelor 

Rechtsgeleerdheid ook in 

Leiden gedaan. Tijdens mijn 

studententijd ben ik lid 

geworden bij Njord en 

Grotius. Hier deed ik mee 

aan activiteiten en zit ik in 

commissies, momenteel zit 

ik in de merchandise 

commissie op Njord, die 

gaat over de kleding en 

accessoires van de leden! 

Ik heb vooral voor de lol 

geroeid bij Njord, competitie 

roeien heet dat. Maar ik heb 

ook een keer meegedaan 

aan de Ringvaart en dat is 

100 kilometer, daar moest 

toch wel echt serieus voor 

worden getraind! Ook 

hockey ik in Leiden en 

volgend jaar in Amsterdam. 

 

Ik werk naast mijn studie  bij 

een Gerechtsdeurwaarder-

kantoor in Den Haag, maar 

ik zou over een tijdje ook 

graag stage willen lopen, bij 

een rechtbank of het OM! 

“Alles gebeurt met een reden, 
het komt allemaal wel goed!” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Ik denk dat ik dan 

Communicatiewetenschappen was gaan studeren in Amsterdam, daar heb ik toentertijd ook voor 

gekeken. Dat leek me ook erg leuk, maar Rechten in Leiden sprak me toch meer aan! 

 

 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Toen ik klein was wilde ik juf worden, eigenlijk 

zoals heel veel meisjes. Nu zou ik graag een baan willen bij het Openbaar Ministerie, en dan het 

liefste als Officier van Justitie!”  
  
 

 

 



 

Waarom ben lid je geworden SOS Leiden? – “Ik wilde graag nieuwe mensen ontmoeten, en bij SOS 

Leiden kan je ook allemaal leuke activiteiten gerelateerd aan het strafrecht doen, dat sprak mij ook 

erg aan!” 

 

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Het liefste natuurlijk  als een officier van justitie bij het OM! Wie 

weet ook een huisje boompje beestje, maar dat zien we dan wel, eerst maar eens de studie 

afronden!” 
 

 

Waar ben je het meest trots op? 

“Ik doe erg veel in mijn dagelijkse leven: ik werk veel, ik hockey, ik ben nog steeds actief op Njord 

en ik vind het gezellig om te chillen met mijn vriendinnen en (oud)huisgenootjes in Leiden en 

Amsterdam. Daarnaast haal ik mijn studiepunten gewoon, daar ben ik wel erg trots op.” 

 

 

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? 

“Doe wat je leuk vindt! Er wordt tegenwoordig zoveel verwacht van studenten, maar als je doet wat 

je leuk vindt haal je het allemaal wel, laat in ieder geval niets je in de weg staan bij wat jij wil doen!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi Eliens 

“Doe wat jij wil, wat jij leuk vindt!” 


