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Martha, 18 jaar, is eerstejaars student 
Rechtsgeleerdheid.  
 
Hoi Martha, vertel iets over jezelf!  
Ik ben 18 jaar, bijna 19, en ik zit in mijn eerste jaar 
van Rechtsgeleerdheid. Naast SOS, ben ik lid bij 
Minerva en bij Plankenkoorts 
(windsurfvereniging).  Ik weet nu al dat ik mij wil 
specialiseren in het strafrecht. Ik vind het lastig 
om aan mensen uit te leggen waarom ik daar nu al 
zo zeker van ben. Ik vind het zo bijzonder hoe het 
recht kan helpen om gerechtigheid te krijgen voor 
slachtoffers maar ook voor daders. Daarnaast vind 
ik fascinerend hoe het recht kan bepalen wat voor 
straf of behandeling nodig is om ervoor te zorgen 
dat het niet nog eens fout gaat. Ik zie alleen maar 
voordelen aan het strafrecht. Eigenlijk wilde ik 
eerst criminologie studeren en in het tweede jaar 
rechten erbij doen. Helaas waren er meer dan 
1000 aanmeldingen voor criminologie en maar 
165 plekken. Nu is het plan om eerst rechten te 

doen en om volgend jaar ook te proberen 
criminologie erbij te doen.  
 
In mijn vrije tijd spreek ik af met mijn vriendinnen 
of mijn vriend. Daarnaast heb ik een groepje met 
vrienden die ook rechten studeren, maar dan 
allemaal in andere steden. We komen een paar 
keer per maand samen om te discussiëren en 
ervaringen te delen. Het is leuk om te zien hoe de 
dezelfde studie per universiteit verschilt. Ik ben 
een beetje jaloers op een vriend die aan de UvA 
studeert en meteen is begonnen met het vak 
strafrecht.  
 
Wat is jouw droombaan?  
Mijn droomcarrière zou zijn om eerst officier van 
justitie te worden en daarna strafrechter te zijn. Ik 
kwam er recent achter dat een opleiding tot 
officier van justitie en rechter heel lang duurt. 
Toch wil ik het doen.  
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Hoe bevalt je studie?  
De studie is tot nu toe heel veel. Helaas heb ik 
alleen om de week voor Inleiding Burgerlijk Recht 
fysiek onderwijs.  Dat is niet mijn interessegebied. 
Het is ook zo veel dat ik het niet meer leuk vind. Ik 
denk dat het een kwestie van wennen is. 
Aankomende dinsdag heb ik mijn eerste 
tentamen, daar ben ik best wel nerveus voor. Ik 
heb geen idee wat ik kan verwachten en alles is 
online. Wat ik lastig vind aan het onlineonderwijs, 
is dat ik nu niet echt een ritme heb.  
 
Mijn doel is om dit jaar mijn propedeuse te halen. 
Daarna kan ik beginnen aan een leuke juridische 
bijbaan. Het lijkt mij heel leuk om griffier te zijn bij 
het OM. 
 
Hoe vind je het bij SOS?  
Afgelopen maand ben ik naar de SOS-borrel 
gegaan en heb ik deelgenomen aan het congres. 
Ik vond het heel erg leuk. Ik had niet verwacht dat 
ik de enige eerstejaars student zou zijn op de 
borrel. Het was lastig om aan mensen te zien hoe 
oud zij waren, in principe zien mensen tussen de 
18 en 26 er allemaal wel hetzelfde uit. Het 
congres vond ik heel interessant. Ik schrok wel 
toen de patholoog de eerste foto liet zien. Daarna 
ging er bij mij wel een knop om en vond ik het 
heel interessant om te zien. Ik vond het bijzonder 
om te merken dat ik nu al zo’n knop heb. Ik hoop 

dat SOS dit jaar nog meer sprekers vanuit de 
praktijk gaat uitnodigen, want dit congres was 
heel erg geslaagd. Daarnaast hoop ik dat er snel 
weer borrels georganiseerd gaan worden zodat 
we elkaar beter kunnen leren kennen.  
 
Wat is jouw quarantaine-tip? 
Probeer een ritme aan te houden. Ik houd mij er 
zelf ook niet helemaal aan, maar ik weet wel dat 
dat het beste is om te doen. Ik hoop dat dit mij 
beter afgaat als ik eenmaal op kamers woon. Dat 
gaat gelukkig snel gebeuren. Ik heb namelijk 
vorige week een kamer gekregen, maar ik heb 
geen idee met wie ik ga wonen. Toen ik kwam 
hospiteren, had iedereen corona. Alle 
huisgenoten zaten daarom in één kamer en ik heb 
toen de kamer in mijn eentje moeten bekeken.  
 
Heb je een iemand waar je tegenop kijkt? 
Nee, eigenlijk niet. Ik geloof erin dat je je eigen 
pad moet bewandelen en dat je niet het pad van 
de ander moet proberen na te doen. Daar word je 
niet gelukkig van. Ik wil nu heel graag verder in het 
strafrecht, maar mocht ik erachter komen dat iets 
anders beter bij mij past dan zal ik dat gaan 
volgen. Toch denk ik ook dat als je iets écht wil, en 
je doet er alles voor, dat het je dan ook gaat 
lukken.  • 

 


