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Ashley, 22 jaar, studeert Straf- en
Strafprocesrecht.
Hoi Ashley! Vertel eens kort
iets over jezelf. Wie ben jij?
“Hoi! Ik ben Ashley de Wit
en ik ben tweeëntwintig jaar.
Ik kom uit Maarssen en heb
daar mijn hele leven
gewoond totdat ik twee jaar
geleden naar Leiden ben
verhuisd.
In het dagelijks leven ben ik
eigenlijk best wel veel bezig
met studie. De master is wat
zwaarder gevallen dan
verwacht. Maar dat is niet
erg, want ik vind het eigenlijk
ook wel heel erg leuk.
Daarnaast werk ik in een

kinderschoenenwinkel.
Soms werk ik in de winkel en
soms doe ik de webshop.
Die afwisseling is heel erg
leuk. In de zomervakantie
heb ik dat veel gedaan, nu
doe ik het alleen nog soms
op zaterdag.
Ik woon in een meisjeshuis
met vijf meiden. De
huisuitjes zijn nu eigenlijk
uitjes naar de bieb. We zijn
allemaal bezig met een
master. Ik vind het fijn om
buiten te zijn. Ik sport ook
wel vaak, bij Fit For Free. Als
ik bij mijn ouders thuis ben
ga ik af en toe ook met ze

tennissen. Ik probeer ieder
weekend langs mijn ouders te
gaan. Mijn broertje van tien wil
ik eigenlijk ieder weekend
zien. Zo’n weekend is voor mij
een moment van rust, waarbij
ik niet hoef te denken aan
studeren. Het is een goed
excuus om de studiespullen
thuis te laten.’’
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“Meer dan je best kun je niet doen!”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Ik wist eerst niet wat ik wilde
studeren, maar als ik niet rechten was gaan studeren, had ik voor criminologie gekozen. Ik heb nog
zitten twijfelen tussen rechten en criminologie, maar rechten is toch wat breder. Daarnaast wilde ik
vroeger ook wel econometrie studeren. Ik was heel erg goed met wiskunde, dat is ook een soort
puzzel, maar dan niet met wetsartikelen. Ik ben blij dat ik uiteindelijk voor rechten heb gekozen.’’
Waarom ben je lid geworden van SOS? - ‘’ Mijn huisgenoot deed vorig jaar de master Arbeidsrecht
en was toen actief bij haar studievereniging. Ik zag dat ze het zo naar haar zin had met
verschillende activiteiten en borrels. Ze kon hier in geuren en kleuren over vertellen. Sindsdien
dacht ik, ik wil dit ook. Het leek me leuk om mensen te leren kennen die dezelfde interesses delen.
Ik was van plan om actief te worden, wat ik nu ook ben omdat ik onderdeel uitmaak van de
congrescommissie.’’
Wat is jouw guilty pleasure? - “Ik heb er best veel. Ik kan echt uren kijken naar de vlogs van
Nienke Plas. Ik vind haar humor echt heel leuk. Daarnaast kijk ik in het weekend als ik bij mijn
ouders thuis ben ook wel eens mee naar de kinderseries van mijn broertje van tien. Je kan dan je
gedachte even uitzetten, daar word ik rustig van.’’
Waar zie jij jezelf over 5 en over 10 jaar? - “Ik hoop over vijf jaar klaar te zijn met studeren, dat moet
lukken. Ik hoop dan een leuke baan in de advocatuur te hebben, waar ik trots op kan zijn en waar
ik elke dag met plezier naar toe kan gaan. Ik vind het leuk om nauw contact te hebben met
mensen, daarom spreekt een klein kantoor mij aan. Ik vind het informele aan een klein kantoor fijn.
Voor over tien jaar… Ik vind een functie bij het OM ook wel heel leuk, en het klinkt misschien wat
cliché, maar de rechtsprekende macht vind ik óók heel leuk. Maar het begint voor mij bij de
advocatuur, daarna kan ik altijd nog zien wat op mijn pad komt. Daarnaast zou ik over tien jaar een
eigen huis willen hebben, nog zonder beestjes, misschien met een hond, als ik daar tijd voor zou
hebben.’’
Waar ben je het meest trots op? - “Ik ben best kritisch op mezelf. Maar als ik iets moet bedenken
dan is het dat ik mijn bachelor Rechtsgeleerdheid in drie jaar heb behaald. Op de middelbare
school was ik geen hoogvlieger. Ik vond eigenlijk alles lastig, behalve wiskunde. Daarnaast was ik
een beetje onzeker over de universiteit. Uiteindelijk is het me goed bevallen en heb ik het in drie
jaar behaald, met goede cijfers, daar ben ik trots op.’’

Wat is jouw motto? - “Meer dan je best kun je niet doen!’’
Wat wilde je later worden toen je klein was? - “Ik wilde dierenarts worden. Ik had zelf ook een
hond, een hamster, een konijn en een kat. Ik vond het ontzettend leuk om ze te verzorgen.
Toen ik wat ouder werd, kwam ik erachter dat een dierenarts niet alleen de dieren verzorgt. Ik
kan zelf helemaal niet tegen bloed. Dus dit viel al snel af.’’
Wat zou niemand van jou verwachten? – “ Als ik die vraag betrek op wat medestudenten niet
van mij verwachten, dan is het dat ik best wel laks en impulsief ben. Met de studie heb ik vaak
alles op orde. Ik werk met kleurtjes en vind het heerlijk om planningen te maken. Maar buiten
de studie om ben ik degene die zegt: ‘we zien wel hoe we thuiskomen’, ook om 5 uur ’s nachts.
Ik denk dat niet veel mensen dit van me weten.’’
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Wees niet te streng voor jezelf. Ik merk dat
de mensen die nu de master volgen heel erg streng zijn. Het is niet erg als je het niet haalt, of
als het niet in één keer lukt. Ik vind dat je dingen naast je studie moet blijven doen, als dat dan
betekent dat je iets niet in één keer haalt, dan is dat maar zo. Ik ben zelf ook te streng voor
mezelf, dus hier kan ik zelf ook wat van leren.’’

‘’Wees niet te streng voor jezelf.’’
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