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Charlotte, vertel eens iets over jezelf! 

Ik ben Charlotte de Koning, ik ben 23 jaar en ik kom 
uit Voorburg. Voor mij was Leiden toch wel dé 
rechtenfaculteit, dus ik kon niet wachten om daar 
aan mijn bachelor te beginnen. Na mijn bachelor 
heb ik een tussenjaar genomen waarin ik de 
collegebanken inruilde voor de praktijk. Ik startte 
mijn tussenjaar bij de Rechtspraak. Als griffier 
maakte ik niet enkel kennis met de Rechtspraak 
maar leerde ik ook veel van de andere 
procesdeelnemers. Vervolgens ging ik als student-
stagiaire aan de slag bij (strafrecht)kantoren in 
Amsterdam en Utrecht. Vorig jaar ben ik begonnen 
aan de master Straf(proces)recht en die heb ik nu 
zo goed als afgerond, alleen mijn scriptie schrijf ik 
nog. Daarnaast ben ik dit jaar ook begonnen met 
de master Jeugdrecht en werk ik als juridisch 
medewerker bij Van Keulen & Dirkzwager 
Advocaten.   
 
 
 
 

Waarom strafrecht? 

Voornamelijk vanwege de menselijke kant van het 
strafrecht die het rechtsgebied tastbaar, maar ook 
complex maakt. In het strafrecht moet voortdurend 
worden gezocht naar een evenwicht tussen de 
belangen van de dader en het slachtoffer maar ook 
de maatschappij als geheel. Hierdoor bevindt het 
strafrecht zich in de kern van het maatschappelijk 
debat. Iedereen heeft er een mening over. Toch is 
het strafrecht lang niet zo zwart-wit als velen 
denken; geen strafzaak is hetzelfde, laat staan op 
voorhand klip en klaar. 

 

Wat vind je tot nu toe van de master? 

Eigenlijk vond ik alle vakken uit de master even 
interessant. Als ik moet kiezen, sprongen de unieke 
Leidse vakken Privatissimum en Practicum er voor 
mij bovenuit. Het zijn intensieve vakken waarbij je 
niet alleen wordt getraind in wetenschappelijk 
schrijven of het opstellen van processtukken, maar 
ook leert omgaan met werken onder druk. Door de 
corona-perikelen moest ik de master voornamelijk 
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vanuit huis volgen. Na een jaar online colleges te 
hebben gevolgd, merk ik vooral nu het weer kan 
pas écht hoe waardevol fysiek onderwijs is. 
Interactieve colleges en veel in contact komen met 
hoogleraren, docenten en medestudenten maakt 
studeren zoveel leuker!   

 
Waarom ben je lid geworden bij SOS? 

In het laatste jaar van mijn bachelor heb ik een 
door SOS georganiseerde lezing over de 
kroongetuigenregeling bijgewoond. Dat dit een 
leerzame middag over een actueel onderwerp was 
behoeft gelet op alle ontwikkelingen geen 
toelichting. Omdat ik al wist dat ik de master 
Straf(proces)recht wilde gaan volgen, heb ik mij na 
de lezing direct aangemeld bij SOS om op de 
hoogte te blijven van alle activiteiten.   

 
Waar zie je jezelf over 5 jaar? 

Oorspronkelijk wilde ik officier van justitie worden 
omdat je als officier vanaf het eerste moment bij 
een strafzaak betrokken bent en in de zittingszaal 
niet alleen opkomt voor de slachtoffer en de 
maatschappij maar als magistraat ook voor de 
verdachte. Mijn stage bij de rechtbank deed mij 
echter de waarde van de advocatuur inzien. 
Verdachten zijn kwetsbaar en een goed verweer 
voeren namens de verdachte die op voorhand 1-0 
achterstaat, is van onschatbare waarde in een 
rechtsstaat. Dus als je het mij nu vraagt, hoop ik 
over vijf jaar de advocatenopleiding te hebben 
afgerond. Kleine kanttekening: onderzoek doen in 
de rechtswetenschap en wellicht promoveren 
lijken mij ook heel leuk. Ik pluis met plezier een 
onderwerp uit en schrijf graag. Maar dan wel in 
combinatie met de praktijk; die zittingszaal lonkt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat was je gaan studeren als je geen rechten zou 
doen? 

Voor mij was het eigenlijk altijd al duidelijk dat 
rechten dé studie voor mij was, maar voor de vorm 
ben ik ook naar de open dag van psychologie 
geweest. In het recht werken we soms met 
juridische ficties of ingewikkelde regelingen maar 
uiteindelijk is het mensenwerk. Dit menselijke 
aspect raakt aan de psychologie. Toen het keuzevak 
rechtspsychologie, dat bijvoorbeeld ingaat op het 
fenomeen tunnelvisie, werd aangeboden heb ik mij 
snel aangemeld.   
 
Wat verwacht niemand van jou? 

Ik denk dat niemand van mij verwacht dat ik ook 
lesgeef in de sportschool! Sporten vind ik erg 
belangrijk omdat je hierbij even uit het hoofd en in 
het lichaam gaat. Ik geef nu eens per week de 
groepsles ‘xcore’ en haal veel energie uit het 
motiveren van anderen tijdens het sporten.   

 
Wat is jouw motto?  

Mijn motto is: Oordelen brengen je niet verder. Sta 
open voor de andere kant van het verhaal. Een 
onbevangen blik is, zeker in het strafrecht, erg 
belangrijk. 

 
Wat wil je je (aankomende) medestudenten 
meegeven?  
Ga de praktijk in! Ik zou het zeker aanraden om dit 
al tijdens de studie te doen, zodat je niet alleen een 
beter beeld krijgt van het recht buiten de 
collegebanken maar ook van wat bij je past.  •


