
                    Lid van de maand – april  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Femke, vertel eens iets over jezelf! 
Ik ben Femke, 22 jaar. In september ben ik 
begonnen aan de master Straf- en 
Strafprocesrecht. Ik heb mijn bachelor 
Rechtsgeleerdheid ook in Leiden gedaan. Ik hoop 
de master dit jaar nog af te ronden. Voor de 
bachelor heb ik één jaar langer de tijd genomen, 
daarom ben ik gemotiveerd om de master wel 
nominaal te halen.  Ik kom uit Brabant. Het was 
een grote stap om van Brabant naar Leiden te 
komen, maar nu ik hier inmiddels gesetteld ben, 
wil ik hier niet meer weg. 
 
Waarom strafrecht? 
Ik wist al in het eerste jaar dat ik het strafrecht in 
wilde. Het is een spannend rechtsgebied en je 
krijgt te maken met onderwerpen die veel 
emoties opwekken. Toch moet je daar ook weer 
abstract over kunnen praten. Het is interessant 
om over de emoties achter doodslag te praten, 
maar voor een strafjurist is het veel interessanter 
om over de theorie daarachter na te denken.  

Wat vind je tot nu toe van de master?  
Ik vind het best wel theoretisch. Ik denk dat de 
nadruk heel erg ligt op de grote lijnen. Je krijgt 
veel kennis mee, maar ik mis dat je in de master 
echt diep ingaat op materiële onderwerpen.  
 
Wat doe je naast je studie? 
Ik heb een aantal stages achter de rug. Dat ik een 
jaar langer over mijn bachelor heeft te maken met 
een stage die ik heb gedaan bij Advocatenkantoor 
Wille Donker in Alphen aan den Rijn.  
Verder heb ik tot corona stagegelopen bij Fakiri & 
Van Beuningen Advocaten. Zij zijn grotendeels 
gespecialiseerd in het strafrecht. Daar kreeg ik ook 
veel verantwoordlijkheden. Dat vond ik heel leuk 
en ik heb veel aan die praktijkervaring tijdens de 
master. Of ik zelf advocaat wil worden? Ik sta 
open voor andere dingen. Ik heb altijd advocaat 
willen worden, maar ik ben niet naïef. Gelet op de 
laatste ontwikkelingen – en in het bijzonder de 
moord op advocaat Derk Wiersum – weet ik niet 
of ik erop zit te wachten. Je hoort nu steeds meer 
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advocaten die te maken krijgen met 
veiligheidsrisico’s. Dus ik weet niet of ik dat het 
waard vind. Het vak zelf lijkt mij wel heel mooi.  
 
Waarom ben je lid geworden bij SOS?  
SOS organiseert veel activiteiten; uitstapjes en 
lezingen. Op die manier kan je op laagdrempelige 
wijze kennismaken met verschillende organisaties. 
Ik heb onlangs meegedaan aan de voorronde van 
de Nationale Strafpleitcompetitie.  
 
Wat is jouw studeertip tijdens corona? 
Het eerste half jaar ging het heel goed. Het 
tweede halfjaar moet ik zeggen dat het wat 
minder gaat; ik kan mezelf minder goed 
concentreren. Ik denk dat het goed is om de 
balans tussen studeren/werken en ontspannen 
goed te bewaken. Daar ben ik de laatste tijd een 
beetje mee de mist ingegaan. Ik verwachtte van 
mezelf dat ik de hele dag geconcentreerd bezig 
moest zijn. Dat gaat op een gegeven moment niet 
meer. Daarnaast denk ik dat het goed is om je 
medestudenten op te zoeken, zelfs als dat alleen 
digitaal kan. 
 
Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
In het strafrecht of .. in iets heel anders! Juist door 
corona sta ik veel stil bij hoe ik mijn dag indeel. 

Het is minder vanzelfsprekend dat je de hele dag 
op kantoor werkt of stageloopt. Dus ik ben wat 
meer gaan nadenken wat ik nu écht wil. Daar heb 
ik voor nu eerlijk gezegd nog geen antwoord op. 
Alles ligt nog open.  
 
Wat was je gaan studeren als je geen rechten zou 
doen? 
Geschiedenis. Ik vind het heerlijk dat daar alles 
vastligt. Je hoeft alleen maar te lezen over wat er 
allemaal is gebeurd en je kunt daar zelf conclusies 
bij maken. Bijzonder hoe dingen uit 1700 nog 
steeds relevant kunnen zijn voor ons in 2021. 
 
Wat verwacht niemand van jou? 
Ik denk dat ik voor sommige mensen in eerste 
instantie ongeïnteresseerd kan overkomen. Het 
tegendeel is waar. Zo vind ik het in de 
werkgroepen juist heel leuk om andere visies te 
horen, daar leer je alleen maar van! 
 
Wat zou jij (aankomende) medestudenten willen 
meegeven? 
Wees aanwezig en actief. Het is makkelijk om te 
verdwijnen in de anonimiteit. Het is juist 
belangrijk om goed te participeren, dan gaat de 
stof ook veel meer leven. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


