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Hamza, vertel eens iets over jezelf! 
Mijn naam is Hamza Duprée en ik ben 25 jaar. Ik kom 
uit de buurt van Eindhoven. In 2016 ben ik naar 
Leiden gekomen en ben ik begonnen met 
criminologie. Na een jaar ben ik er ook rechten bij 
gaan doen. Ik vond criminologie heel erg leuk, 
rechten ook, maar ik vond criminologie eigenlijk wel 
leuker dan rechten. Ik kon echter met criminologie 
niet de banen doen die mij leuk leken. Vooral bij het 
OM werken sprak mij heel erg aan en dat was voor 
mij wel echt het zwaartepunt. Daar moet je rechten 
voor hebben gedaan, en bij voorkeur strafrecht 
natuurlijk, en dat vond ik ook erg leuk dus daarom 
heb ik hier ook voor de Master Straf- en 
strafprocesrecht gekozen. Na het afronden van mijn 
beide bachelors ben ik in september 2021 met de 
master begonnen en hoop deze qua onderwijs 
binnen een jaar af te ronden. 
 
Waarom strafrecht? 

Naast dat ik natuurlijk ben begonnen met 
criminologie, merk ik zelf al sinds het begin van mijn 

studie dat ik het gewoon heel interessant vind dat wij 
regels maken en dat mensen die regels dan 
vervolgens overtreden. Waarom houden we ons 
überhaupt aan die regels en waarom gaan sommige 
mensen eroverheen? Dat vond ik heel fascinerend. 
Daarbij komt kijken dat strafrecht eigenlijk om iets 
heel heftigs gaat als je erover nadenkt. Het gaat 
dingen zoals beroving of moord, dingen die we 
moreel gezien heel erg afkeuren. Vervolgens gaat 
daar een rechter naar kijken en kan die rechter 
zomaar bepalen dat je voor drie jaar geen invulling 
over je eigen leven hebt – je gaat gewoon zitten. Het 
feit dat de overheid zoveel macht heeft, heeft iets 
heel engs maar dat maakt het tegelijkertijd ook heel 
boeiend. Hoe die machten tegenover elkaar zitten, 
hoe er met die regels wordt geprobeerd de 
samenleving in te richten, maar ook de balans die 
wordt gezocht, dat vind ik allemaal heel interessant. 

  
Wat vind je tot nu toe van de master? 

Ik vind het heel leuk, laten we dat alvast uit de weg 
halen. Ik vind het heel fascinerend maar het is heel 
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intens qua werkdruk. Ik denk dat ik oprecht kan 
zeggen dat ik op dit moment in mijn master méér 
heb gestudeerd dan in mijn twee bachelors bij 
elkaar. Het is echt aanpoten dus. Wat ik vind dat ze 
leuk hebben gedaan, is dat je afwisselt tussen 
vakken die iets juridisch-technischer zijn, zoals 
Europees recht, en meer filosofische vakken. Ik 
merk wel dat het zwaartepunt op de filosofie van 
het recht zit maar dat komt goed uit want dat vind 
ik zelf ook het leukste stuk. We hebben natuurlijk 
regels en die zijn belangrijk om handen en voeten 
te geven aan onze ideeën, maar als we willen, zijn 
die regels over een paar weken anders. De ideeën 
zelf over hoe de wereld werkt en hoe het strafrecht 
hoort te werken, dat vind ik dan interessanter. Dat 
zijn grootheden die minder snel in beweging 
komen en dat spreekt me meer aan.   

 

Hoe was het om je studie tijdens corona te doen? 

Corona begon anderhalf jaar voordat ik mijn 
bachelors ging afronden. Ik weet nog dat het 
gebeurde en het hele leven leek opeens stil te 
staan, alsof de hele wereld was uitgestorven. Ik heb 
een hele levendige studententijd gehad en door 
Corona viel het ineens helemaal weg. Dat vond ik 
heel heftig maar ik heb er toen nog niet heel veel 
last van ondervonden. Vervolgens ben ik in 
september 2020 heel erg meters moeten gaan 
maken om beide bachelors af te ronden, en 
daarnaast werkte ik heel veel, wat ervoor zorgde 
dat het leven af en toe heel leeg voelde. Ik ben dus 
ook blij dat het voorbij is.  

Qua studie ben ik er zelf heel slecht in om achter 
een computerscherm een werkgroep te volgen dus 
dat vond ik wel taai. Openboektentamens waren 
ook wennen, zeker aan het begin. De faculteit 
moest natuurlijk zelf ook nog wennen maar dat 
zorgde er wel voor dat sommige tentamens heel 
makkelijk waren en andere vervolgens heel lastig. 
Ten slotte vond ik heel vervelend dat gebouwen 
zoals de UB gesloten waren, want ik kan thuis heel 
slecht studeren. 

 

 

Wat heeft je het meest verrast aan het fysieke 
onderwijs? 

Het leeft veel meer en studeren wordt veel leuker. 
Leiden is een hele mooie oude universiteit, met een 
mooie academische cultuur eromheen, en daar 
word je best wel ingezogen. En als je thuis zit, heb 
je dat helemaal niet. Ik ben daarom zelf nu ook veel 
enthousiaster om te studeren. 
 

Waarom ben je lid geworden bij SOS? 
Dit is vrij frappant maar ik was tot twee weken 
geleden geen SOS-lid. Ik hoorde via een vriendin 
over het kantoorbezoek aan Wladimiroff en daar 
moest je natuurlijk een SOS-lid voor zijn. Zeker 
vanwege de borrel ben ik toen lid geworden. Twee 
weken later werd ik lid van de maand dus het is zeker 
een goede eerste maand voor mij! 
 

Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
Ik zou heel graag bij het OM stage gaan lopen vanaf 
september. Als ik dan nu een gok zou moeten maken 
voor over vijf jaar, hoop ik dat ik dan bij het OM zit 
en dat ik mezelf omhoog heb gewerkt tot 
parketsecretaris of iets dergelijks. Daarnaast hoop ik 
dat ik me dan aan het voorbereiden ben op de 
opleiding tot officier van justitie. Maar ik moet 
eerlijk zeggen dat de advocatuur me ook heel leuk 
lijkt. Ik hoor steeds vaker dat in het bijzonder de 
sfeer binnen de advocatuur erg leuk is, zeker bij 
boutique kantoren dus dat spreekt me ook wel aan. 

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

Ik ben natuurlijk eerst criminologie gaan studeren 
voordat ik aan rechten begonnen. Maar toen ik in 
de derde zat, wilde ik heel graag klassieke talen 
gaan doen want ik had een hele leuke docent voor 
Latijn. Kunstgeschiedenis heb ik ook overwogen, en 
filosofie ook. 
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Wat wilde je worden toen je klein was? 

Ik heb eigenlijk nog steeds het probleem dat ik 
elke week denk dat ik eindelijk heb gevonden wat 
ik wil worden. Toen ik klein was, was ik erg fan van 
Pokémon en Harry Potter. Ik denk dat ik vroeger 
graag Pokémon trainer of tovenaar was 
geworden. Ik heb heel lang op een brief van 
Zweinstein gewacht maar die is jammer genoeg 
nooit binnengekomen. Beide beroepen zaten er 
dus niet in voor mij, dus ben ik bij wijze van 
spreken voor de derde plek, namelijk jurist, 
gegaan. 

 

Wat verwacht niemand van jou? 

Ik heb een paar jaar op paardrijden gezeten, vanaf 
mijn 15e tot en met mijn 17e. Het begon als grap 
maar ik vond het uiteindelijk best wel leuk. Echter 
was ik op een gegeven moment een paar keer 
heftig van het paard afgevallen dus toen heb ik het 
eigenlijk wel voor gezien gehouden. 

 

Heb je 1 ultieme studeertip? 

Mijn tip is om ervoor te zorgen dat je vroeg bent 
opgestaan zodat je om 9 uur op de UB bent. Als je 
er namelijk om 9 uur bent, denk je bij jezelf dat je 
nu maar net zo goed in actie kan komen. Ik heb 
veel in de avond geblokt in mijn leven, en daar haal 
je ook alles mee, maar als je écht om 9 uur begint, 
dan is wat je voor 12 uur gedaan krijgt, echt 
immens. Dat helpt echt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is jouw motto? 

“Nescis quid vesper vehat.” Het is vrij onduidelijk in 
welke context het is geplaatst, maar het betekent 
dat je niet weet wat de avond brengt. Wat ik er zelf 
altijd in las, is dat je niet weet wat er gaat komen. 
Je kan wel denken dat alle kaarten op tafel liggen 
maar dat is uiteindelijk nooit zo. Er is altijd nog iets, 
nog een laatste kaart. Het is niet per se positief of 
negatief, maar geeft een idee van waakzaamheid. 
Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren.   

 

Wat wil je je (aankomende) medestudenten 
meegeven? 

Wat ik ze wil meegeven, is dat het niet erg is als iets 
Ik heb twee dingen die ik zou willen zeggen. Ik host 
samen met Irem (SOS-lid van de maand van 
januari!) de Leiden Law Cast. Dat is een podcast 
met allemaal juristen, en we gaan binnenkort op 
zoek naar de nieuwe lichting om de podcast te 
presenteren. Het eerste is dus dat ik zou zeggen: ga 
vooral naar onze podcast luisteren en uiteindelijk 
ook presenteren! We willen er echt een groot 
fenomeen van maken.  

Het tweede ding dat ik zou willen zeggen, komt van 
Ard van der Steur. Hij noemde een spreuk die 
eigenlijk neerkomt op het volgende: doe alles met 
een energie en vrolijkheid als je nog jong bent. De 
studententijd is de tijd waarin je echt alles kan 
doen, alle deuren staan voor je open. Haal er dus 
ook alles uit wat je kan! •


