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Geboren in Leiden, 21 jaar, begint
volgend jaar aan de master
Strafrecht.
Wat is jouw motto?
“Het is iets wat mijn opa
vroeger altijd zei; en mijn
vader zegt het ook weleens
tegen me: “Een mens lijdt
het meest door het lijden dat
hij vreest, doch dat nimmer
komt”. Dit relativeert alles
heel erg vind ik! Vaak ben je
bang voor dingen die erg
onwaarschijnlijk zijn dat ze
gaan gebeuren.”

Wat zou niemand van jou
verwachten?
“Er is eigenlijk niet echt iets
wat mensen niet van mij
verwachten! Ik ben een
open boek. Ik denk dat ik
best wel recht voor zijn raap
ben en ik zeg altijd wat ik
denk. Mensen weten wat ze
aan mij hebben en hoe ik in
elkaar steek.”

Wat is jouw ‘guilty
pleasure’?
“Sowieso ’Boer zoekt
vrouw’! En dan lees ik
bijvoorbeeld ook al die
blogs die daarover worden
geschreven. Dat vind ik
echt top, haha.”
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Hoi Britt! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben jij?
“Hoi! Ik ben Britt Heemstra
en ik ben eenentwintig jaar.
Ik ben geboren in Leiden en
toen ik drie weken oud was
ben ik verhuisd naar
Singapore. Daar heb ik drie
jaar gewoond en toen ben ik
naar Hongkong verhuisd,
waar ik ook drie jaar heb
gewoond. Op mijn zesde
ben ik terugverhuisd naar
Oegstgeest. Nu woon ik met
vriendinnetjes samen in
Leiden.

Ik heb in juni mijn bachelor
rechtsgeleerdheid gehaald.
Nu heb ik een soort van
tussenjaar, waar ik wel
vakken volg. Ik ben nu bezig
met het halen van mijn civiel
effect en ik volg de vakken
inleiding criminologie en
rechtspsychologie. In
september begin ik aan mijn
master.
Tijdens mijn studie ben ik
erachter gekomen dat mijn
interesse voornamelijk bij het
strafrecht ligt. Dit uit zich
onder meer in het feit dat ik
echt alle documentaires,
programma’s en series kijk

die ook maar iets met het
strafrecht te maken hebben.
Ik ben nu ook LLP-tutor en
videotrainer bij mootcourt. Dat
vind ik heel leuk om te doen! Ik
vind het daarbij vooral leuk dat
ik echt met studenten bezig
ben, in een informele sfeer.
In februari en maart ga ik
stage lopen bij een
advocatenkantoor in Den
Haag, hier heb ik erg veel zin
in.
Verder ben ik natuurlijk druk
bezig met het voorbereiden
van de studiereis van SOS!”

“Een mens lijdt het meest door
het lijden dat hij vreest, doch
dat nimmer komt.”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Er was oprecht niet een andere
optie dan rechten. Ik heb dan ook bij open dagen alleen maar naar rechten gekeken, maar wel in
verschillende steden natuurlijk. Het was altijd al vrij duidelijk dat ik rechten wilde studeren.”
Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Toen ik écht klein was, wilde ik heel graag boerin
worden. Misschien dat daar ook mijn passie voor ‘boer zoekt vrouw’ vandaan komt, haha. Ik heb
vroeger ook kippen gehad en het vele buiten zijn sprak me echt heel erg aan. Toen ik wat ouder
werd, zei ik altijd tegen mijn ouders dat ik rechter wilde worden. Klinkt bijna ongeloofwaardig,
toch!?”

Waarom ben je lid geworden van SOS Leiden? – “Ik ben vlak voor de zomervakantie lid geworden,
toen ik net mijn bachelor had afgerond. Op dat moment wist ik zeker dat ik de master strafrecht
wilde gaan volgen. Ook wist ik dat ik nu een tussenjaar zou hebben en daarom tijd zou hebben
voor dingen zoals een commissie, of bijvoorbeeld om naar lezingen te gaan of op werkbezoek mee
te gaan! Toen ik in de nieuwbrief van SOS de vacature voor de studiereiscommissie zag leek dat
mij meteen super leuk om te doen en heb ik gesolliciteerd!”
Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Ik wil sowieso iets doen in het strafrecht! Daarnaast wil ik graag
iets in de rechtbank doen, maar of dat als Officier van Justitie, rechter of advocaat is, weet ik nog
niet. Ik hoop met de komende stage bij het advocatenkantoor iets meer duidelijkheid voor mijzelf te
scheppen!”
Waar ben je het meest trots op? – “De vriendschappen die ik met mensen heb. Ik heb hele leuke
vriendinnen en daar word ik het gelukkigst van. Ik vind mijn vriendinnen heel belangrijk en ik vind
dat je daar heel veel tijd en energie in moet steken.”
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Ik ben nu natuurlijk LLP-tutor en daardoor ben
ik erachter gekomen dat er zo veel wordt georganiseerd vanuit de universiteit, en er is zo veel
mogelijk! Ik heb me dat nooit echt gerealiseerd en daar kom ik nu eigenlijk pas achter. Dat vind ik
wel jammer. Ik weet nu hoe leuk het is om dingen voor de universiteit te doen, of om bijvoorbeeld
naar een lezing te gaan of in een commissie deel te nemen. Ik denk hoe eerder je je dat beseft, hoe
meer je uit je studententijd op de universiteit kan halen. Dus dat wil ik wel aan studenten
meegeven!
En natuurlijk wil ik nog tegen alle SOS leden zeggen: ga allemaal mee op de studiereis!”

“Je studententijd is leuker als je meer
uit de universiteit haalt.”
Britt Heemstra

