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Geboren in Rotterdam, 25 jaar, 
studeert Strafrecht. 

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

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’? 

“Dat is ‘Amat Victoria 

Curam’. Dit is Latijn; het 

betekent ‘geen overwinning 

zonder strijd of inspanning’. 

Het betekent dus dat je 

overal altijd je uiterste best 

voor moet doen, anders 

komt er niks van terecht. Dit 

motto heb ik eigenlijk altijd 

gedragen.” 

“Ik ben een enorm fan van 

hiphop en rap-muziek. Ik ga 

ook naar optredens van bijv. 

Post Malone en Juice Wrld. 

Mensen zeggen dan altijd: 

dat had ik echt niet verwacht 

dat jij daar naar luistert, dat 

is toch niks voor jou!” 
 

“Nou, dit vind ik dus echt 

lastig! Maar, ken je ‘The 

Great Gatsby’? Die film 

heb ik dus al iets van 

twintig keer gezien. Die 

kijk ik gewoon eens in de 

vier maanden. Ook dat 

boek heb ik echt al heel 

vaak gelezen. Ik vind het 

gewoon echt een super 

mooi verhaal! Haha.”  
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Niels van den Bos 
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Hoi Niels! Vertel eens kort 

iets over jezelf. Wie ben jij? 

 

“Hoi! Ik ben Niels van den 

Bos en ik ben vijfentwintig 

jaar. Ik ben geboren en 

getogen in Rotterdam. En 

verder, waar zal ik eens 

beginnen… Ik weet eigenlijk 

pas sinds een half jaar dat ik 

strafrechtadvocaat wil 

worden. Ik denk dat dit is 

wat het beste bij mij past, al 

is dit niet een droom die ik 

altijd al heb gehad. De 

voornaamste reden dat ik 

rechten ben gaan studeren 

is omdat ik niet goed tegen 

onrecht kan. Daarnaast las 

ik vroeger ook allemaal 

boeken over misdaad, dus ik 

denk dat het altijd wel een 

beetje heeft geborreld.  

 

Naast rechten heb ik ook 

criminologie gestudeerd, 

omdat ik de psyche van de 

mens heel interessant vind, 

vooral die van een dader.  

Verder ben ik momenteel op 

zoek naar een stage bij een 

advocatenkantoor!  

 

Daarnaast ben ik een echt 

sportfanaat, dit ben ik altijd 

al geweest. Vooral voetbal 

vind ik erg leuk 

(Feyenoord!!). Vroeger heb 

ik ook veel aan sport gedaan. 

Nu heb ik minder tijd om te 

sporten, maar ik ga nog graag 

naar de sportschool of een 

rondje hardlopen.  

 

Verder spreek ik altijd graag 

met vrienden af, ik vind het 

leuk om onder de mensen te 

zijn. Voor een biertje ben ik 

dus altijd te porren!” 

“Amat Victoria Curam; doe 
overal en altijd je uiterste best!” 

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Psychologie, denk ik. Nou ja, 

eerst wilde ik altijd graag een sportopleiding doen, omdat ik sport zo leuk vind. Maar ik dacht ja, 

wat ga ik dan in de toekomst doen? Daarom denk ik dat ik anders psychologie was gaan studeren, 

omdat ik de denkwijze van de mens heel interessant vind!” 

 

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Profvoetballer! Ik vond voetbal zo geweldig, ik 

keek letterlijk altijd alles. Ik keek elke Champions League wedstrijd op tv en ik ging elk weekend 

met mijn vader naar de Kuip. Als je kind bent dan besef je je niet dat dit eigenlijk geen reële droom 

is, profvoetballer worden. Maar goed, het was wel een leuke droom, haha.” 
  
 

 

 



  

Niels van den Bos 

“Ga uit van je eigen kracht, dan komt 
alles goed!” 

Waarom ben je lid geworden van SOS Leiden? – “Ik heb altijd hele goede ervaringen gehad met 

studieverenigingen; ik was in de Bachelor namelijk erg actief bij Grotius en CoDe. Het leuke eraan 

vind ik dat je op deze manier mensen met dezelfde interesses ontmoet. Verder vind ik de 

activiteiten natuurlijk heel leuk en dat je mee kan op studiereis. Daarnaast denk dat het ook een 

goede manier is om contacten te leggen en je netwerk uit te breiden.” 

 

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Dat is echt een moeilijke vraag. Ik wil natuurlijk een leuke, goede 

baan. Dat is ten slotte waar je al die tijd op je studie hard voor gewerkt hebt! Het klinkt heel cliché, 

maar verder zie ik er ook heel erg naar uit om een leuke vrouw en kinderen te hebben! Daarnaast 

wil ik over 10 jaar ook weer in Rotterdam wonen. Ik vind Leiden ook geweldig hoor, maar 

Rotterdam is echt mijn stad.” 
 
Waar ben je het meest trots op? – “Ik ben het meest trots op het feit dat dat ik van vmbo naar de 

universiteit ben gegaan; twee bachelors heb behaald en dan nu bezig ben met een master! 

Vroeger was ik een beetje een dromertje, maar dat betekent niet dat je het niet kan. Ik wil gewoon 

altijd heel graag mijn uiterste best doen voor alles, zodat je jezelf in de spiegel aan kan kijken en 

ook al lukt het niet, je kan zeggen dat je toch je best hebt gedaan! Daarnaast ben ik natuurlijk ook 

heel trots op mijn familie!” 
 
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Dit is eigenlijk iets wat ik persoonlijk niet doe, 

wat ik wel zou moeten doen. Namelijk dat mensen de lat niet onrealistisch hoog voor zichzelf 

moeten leggen. In de samenleving waar wij nu in leven gebeurd dat onbewust toch heel veel. Ik 

denk dat je gewoon uit moet gaan van je eigen kracht; dan komt het goed!” 
  
 

 

 


