Fabian, vertel eens iets over jezelf!
Ik ben Fabian Wormhoudt, ik ben 26 jaar oud.
Momenteel doe ik de master Straf- en
strafprocesrecht. Ik werk ongeveer 3 jaar bij een klein
advocatenkantoor in Amsterdam als juridisch assistent.
Deze maand begint mijn stage bij de rechtbank
Amsterdam op de afdeling Strafrecht. Ik kijk daar
ontzettend naar uit.
Wat zou je studeren als je geen rechten was gaan
doen?
Ik ben in 2015 begonnen met studeren in Leiden. Ik
begon met geschiedenis, maar ben daar na 2 jaar mee
gestopt. Ik heb toen besloten om de overstap te
maken naar het juridische. Ik heb de bachelor
Rechtsgeleerdheid in Leiden gedaan en toen vond ik
de vakken met betrekking tot het strafrecht het leukst.
Daarom heb ik besloten om de master Straf- en
strafprocesrecht te gaan doen. Wat mij betreft ben je
in deze master ook echt met mensen bezig en dat vind
ik leuk om te doen: kijken wat er in het hoofd van de
dader of het slachtoffer gebeurt en wat de invloed is
van een misdrijf. Verder vind ik de doelen van het
strafrecht, en het filosoferen daarover, heel
interessant.

Ik vond geschiedenis altijd het leukste op de
middelbare school. Uiteindelijk bleek het geen match.
Ik had mij in het tweede jaar gespecialiseerd in de
Middeleeuwen. Ik had gehoopt op het jongensboek
waarin je leest over kruistochten en ridders op
paarden. Uiteindelijk was de insteek veel meer
filosofisch. Dat was toch niet wat ik ervan had
verwacht. De keuze voor Rechtsgeleerdheid was
makkelijk. Het recht is overal om ons heen.
Rechtsgeleerdheid heeft wat mij betreft veel meer
maatschappelijke relevantie dan geschiedenis.
Waarom lid bij SOS?
Ik heb niets gedaan met een studievereniging tijdens
de bachelor, maar het leek mij voor de master wel van
toegevoegde waarde. Ik wilde mij graag omgeven met
mensen die geïnteresseerd zijn in het vakgebied.
Daarom leek SOS mij leuk. Ik vind het leuk om met
elkaar te sparren en met elkaar na te denken. Dat
bevalt goed, je wordt immers niet zomaar Lid van de
Maand.
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Hoe bevalt de master?
Ik vind dit in de huidige omstandigheden een lastige
vraag. Ik heb het idee dat ik de master – vanwege het
onderwijs op afstand - niet meekrijg zoals die zou
moeten zijn. Ik vind de stof heel leuk, maar ik mis de
interactie. Uiteindelijk doe je ook een studie zodat je
over de theorie kan sparren en de theorie met je
medestudenten naar een hoger niveau kan tillen.
Gelukkig was de werkgroep van Sanctierecht wel
fysiek. Ik kijk met veel plezier terug op de interessante
discussies.
Waar zie jij jezelf in de toekomst?
Over 5 jaar hoop ik in de advocatuur te werken. Over
10 jaar is het mijn plan om rechter te worden. Het lijkt
mij als rechter heel interessant om een
belangenafweging te maken gericht op het
totaalplaatje; de verdachte, het slachtoffer en de
maatschappij. Het zou heel gaaf als dit allemaal gaat
lukken.

Wat verwachten mensen niet van jou?
Dit vind ik een lastige vraag. Misschien dat ik soms
meezing tijdens het pianospelen. Of nee; dat ik heel
graag broden bak!
Wat zou jij graag willen meegeven aan je
medestudenten?
Voel je niet geremd om jouw mening te verkondigen.
Ga de discussie voeren – met name voor de
bachelorstudenten. Je leert daar zoveel meer van dan
alleen te luisteren naar die ene (irritante)
medestudent die wel actief meedoet. Word die andere
irritante medestudent.

Ik was in ieder geval die irritante student bij de vakken
Formeel en Materieel Strafrecht. Daar heb ik heel veel
van geleerd. Dan zit je soms bijna één-op-één
gesprekken te voeren met je werkgroepdocent.
Kortom: laat zien dat je er bent en geef je mening. Die
menig hoeft niet het juiste antwoord te zijn, als je
maar meedoet! •
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