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Thomas, 22 jaar, studeert Straf- en
Strafprocesrecht.
Hoi Thomas! Vertel eens
kort iets over jezelf. Wie
ben jij?
“Hoi! Ik ben Thomas
Meekel en ik ben
tweeëntwintig jaar. Ik ben
geboren in Amsterdam en
opgegroeid in Zwanenburg.
Ik organiseer heel graag
reizen, dat doe ik met
studentenvereniging
AEGEE. Daarnaast vind ik
het leuk om te koken.
Afgelopen week heb ik het
kookboek ‘Het Gerecht’,
een juridisch kookboek,
gekregen. Hierin staan
allemaal woordgrappen als

bijvoorbeeld ‘appèltaart’.
Dit soort gerechten
maak ik vaak met mijn
vriendin.
In het dagelijks leven doe
ik voornamelijk dingen
met AEGEE. Ik heb in het
bestuur gezeten en
daarnaast een tal van
commissies gedaan,
zoals de reiscommissie,
de liftweekend
commissie en de
promocommissie. Dit
jaar zit ik in het
dispuutsbestuur en de
lustrumcommissie en
organiseer ik in april een

congres over ‘mental
health’.
Op de universiteit ben ik
student-assistent bij
Esther Kentin voor het
LAPP, Leiden Advocacy
Project on Plastic. Hierbij
zijn we op zoek naar
wetgevingsbeginselen om
vervuiling van plastic
tegen te gaan. De
werkzaamheden zullen in
januari hiervoor gaan
toenemen, aangezien we
in januari een conferentie
organiseren met allerlei
experts op het gebied
van plastic. Deze experts
komen uit verschillende
werkgebieden, zoals
juridisch, maar ook

policy, en vanuit de
scheikunde en
toxicologie. Laatst heb ik
hiervoor een interview
afgenomen bij Jaap
Spier, oud raadsheer bij
de Hoge Raad. Het is
gaaf om op deze manier
met zulke mensen in
contact te komen.
Daarnaast ben ik
trainingsmanager bij
tentamentrainingen.nl. En
ga ik in april beginnen
met het cold case-team
bij de politie. Af en toe is
het druk, maar de
energie die ik eruit haal
zorgt ervoor dat ik het
allemaal aan kan.’’
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“Het leven is een feestje,
je moet alleen zelf de slingers ophangen!”
Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Ik heb de bachelorvariant Recht
& Economie gedaan, omdat ik economie ook leuk vind. Dus ik had anders denk ik iets met
economie gedaan, misschien in Rotterdam. Maar Rotterdam was eigenlijk de stad waar ik niet
heen wilde, als Amsterdammer.’’
Wat wilde je later worden toen je klein was? - “Ik wilde vroeger de nieuwe Hans Klok worden en
heb stiekem deze droom nog steeds niet opgegeven. Ik heb vroeger wel gegoocheld, maar dat
stelde niet heel veel voor, ik had een aantal simpele trucs die ik deed. Maar op een gegeven
moment heb ik van een tante van een vriendin van me, die professioneel goochelde, een hele boel
spullen gekregen. Hierna heb ik wel eens een optreden gedaan voor vrienden, familie en ook op
school. Het waren echt wel goede trucs!’’
Waar zie jij jezelf over 5 en over 10 jaar? - “Ik zou het heel tof vinden om bij het OM te gaan werken
of iets anders met het strafrecht aan de overheidskant. Dit leek me altijd al interessant en bij
Summercourt zijn mijn vermoedens bevestigd. Ik zou niet als strafrechtadvocaat willen optreden.
Als ik een cliënt zou hebben waarvan ik weet dat hij/zij slechte dingen heeft gedaan, dan zou ik niet
genoeg gemotiveerd zijn om me daarvoor volledig in te zetten. Dat heb ik daarentegen wel als ik
aan de kant van de overheid zou staan. Waar ik over 10 jaar ben, dat vind ik een lastige vraag. Ik
sluit de mogelijkheid nog niet uit, maar ik heb geen ambities om rechter te worden. Minister Meekel
klinkt wel erg lekker, maar dat lijkt me een heel politiek spelletje. Ik kijk wel een beetje wat er op
mijn pad komt.’’
Waar ben je het meest trots op? - “Misschien heel cliché, maar dat het al bijna vijf jaar lang goed
gaat met mijn vriendin. Voor de rest, ik heb een heleboel dingen gedaan. Ik kijk met veel liefde
terug naar alle reizen die ik heb georganiseerd en naar hoe blij ik de mensen daarmee heb
gemaakt. Ik heb veel mooie herinneringen overgehouden aan alle reizen.’’

Wat is jouw motto? - “Het leven is een feestje, je moet alleen zelf de slingers ophangen!’’
Wat zou niemand van jou verwachten? – ‘’Ik heb vroeger veel gerapt. Ik zat in een rapgroep en
we hebben twee albums uitgebracht. We hebben ook een paar optredens gegeven.
Momenteel heeft dit minder prioriteit in mijn leven. Het kostte veel tijd om teksten te schrijven,
op te nemen enzovoort. De anderen uit m’n rapgroep zijn net wat ambitieuzer als het om
rappen gaat en een gedeelte van de groep is nog steeds bezig met muziek maken. Soms
schrijf ik nog wel eens iets op, maar ik ga er niet echt meer voor zitten. We deden dit allemaal
in het Nederlands.’’
Waarom ben je lid geworden van SOS? - ‘’Ik dacht er vorig jaar ook al over na. Nu doe ik de
Master Strafrecht, dus dit was een logische keuze. Daarnaast kreeg ik vorig jaar al het idee dat
jullie leuke activiteiten organiseren.’’
Wat is jouw guilty pleasure? - “Ik haal minimaal één keer per week een frikandelbroodje. Welke
het lekkerst zijn? Die bij de Hoogvliet zijn het goedkoopst, maar die bij de Spar zijn meestal nog
warm, dus die zijn het lekkerst.’’
Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Europees Strafrecht is ook leuk, probeer
ervan te genieten. En ga lekker veel op reis tijdens je studententijd, nu kan je nog flexibel
plannen. Het hoeft allemaal niet duur te zijn, je kan gewoon in een hostel verblijven.’’

‘’Ga lekker veel op reis tijdens je
studententijd.’’
Thomas Meekel

