
April	

Uit Den Haag en Breda, 26 en 24 
jaar, volgen de master Strafrecht	

Wie is jullie held en 
waarom?	

Wat zou niemand van jullie 
verwachten?	

Wat is jouw ‘guilty 
pleasure’?	

Farid: “Die laat ik aan Bart 
over.” Bart: “Ik heb geen 
helden, maar ik waardeer 
Johan Heinrich Füssli en 
William Blake wel als 
kunstenaar.” 

Bart: “Dat ik een relatie heb 
met een vrouw. Soms is dat 
een beetje ambigu bij mij, 
haha!” Farid: “Ik heb net 
een cursus salsa dansen 
erop zitten.  Dit was 
gewoon voor de lol, in dit 
geval voor de lol van mijn 
vriendin. Uiteindelijk heb ik 
best genoten.” 

Bart: “Tot twee jaar 
geleden keek ik elke dag 
GTST. Dit is afgelopen toen 
de bezetting vaak werd 
veranderd en er elke keer 
nieuwe jankdozen werden 
geïntroduceerd.” Farid: “Ik 
luister heel graag naar Lil’ 
Kleine’! Dat doen meisjes 
van 12 en ik.” 
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Hoi Bart en Farid! Vertel 
eens kort iets over jullie 
zelf. Wie zijn jullie? -  
Farid: “Ik ben Farid, 24 jaar, 
ik kom uit Den Haag en 
woon in Den Haag. In 2011 
ben ik in Leiden rechten 
komen studeren. Vorig jaar 
ben ik begonnen met de 
master Straf- en 
strafprocesrecht en nu ben 
ik bezig met het afronden 
van mijn scriptie! Mijn 
scriptie gaat over 
witwassen. Ook heb ik vorig 
jaar in de reiscommissie van 

SOS gezeten; helaas ben ik 
dit jaar niet van de partij, 
maar ik weet zeker dat jullie 
er ook dit jaar iets moois van 
gaan maken!” 

Bart: “Ik ben Bart Jansen, 
26 jaar oud, geboren in 
Breda en ben in 2008 
begonnen met studeren hier 
in Leiden. Ik heb de master 
Encyclopedie en filosofie van 
het recht gedaan; deze heb 
ik afgerond en nu ben ik 
bezig met het afronden van 
mijn master Straf- en 

strafprocesrecht. Beide 
scripties gaan over kunst, 
waarbij mijn scriptie van 
strafrecht over de 
kunstexceptie gaat: een 
strafuitsluitingsgrond bij 
uitingsdelicten. Ook geef ik 
les in de Encyclopedie-
vakken op onze faculteit.” 

Farid: “Maar Bart hoe oud 
ben je nou?” 

Bart: “Ik ben 26! Haha, ja. Ik 
heb Farid net verteld dat ik 
altijd lieg over mijn leeftijd. 
Maar ik ben wel echt 26.” 

Ik heb Farid net verteld dat ik altijd lieg over mijn 
leeftijd. Maar ik ben wel echt 26.	

Jullie zijn de winnaars van de interne voorronde van de NSPC! Hoe vonden jullie de 
voorronde en hebben jullie al zin in de finale op 13 mei? – Farid: “Leuk! Ook heel leerzaam. 
Bij de rechtenstudie hebben we natuurlijk niet heel veel aan pleiten gedaan, dus daarom was dit 
leuk om weer een keer te doen. En ik heb voor het eerst een toga gedragen, dus dat was een erg 
spannende ervaring, haha.” Bart: “Ja, ik vond het heel leuk. Het onderwerp sloot ook wel een 
beetje aan bij wat ik behandel bij mijn scriptie. Na Moot Court heb ik nooit meer gepleit en dit ging 
me wel goed af, dus dit was ook weer een soort zelfzuchtige exercitie om te kijken of ik het nog 
kon! Ik denk dat ik met Farid een hele leuke en goede medestander heb om hier een succesje van 
te maken. En wat betreft die toga, hij was wat warm.” 
	



	

Waarom hebben jullie je opgegeven aan de NSPC? – Farid: “Ik heb altijd gedebatteerd op de 
middelbare school en dat ging altijd wel goed. Daarna heb ik daar vrij weinig aan gedaan. Vorig 
jaar wilde ik eigenlijk ook al meedoen, maar toen kon ik niet, dus daarom wilde ik nu per se 
meedoen! Ook heb ik een jaar stagegelopen bij het OM, dus ik dacht: ik heb het nu zo vaak 
gezien, dan kan ik het zelf ook wel.” Bart: “Ik was in een museum in Parijs toen ik de nieuwsbrief 
zag en toen heb ik, overwelmd door de schoonheid om me heen, gemeld dat ik mee wilde doen. 
Dat was toch eigenlijk ook wel om te weten of ik het nog kon.” 
 
Hebben jullie al snode plannetjes om de concurrentie uit te schakelen? – Bart: “Ja, we zijn 
van plan om onze schoenen met champagne te poetsen bij maanlicht. Ik denk dat dat het wordt. 
Haha, nee, snode plannetjes. We hebben natuurlijk beide commentaar gekregen bij de voorronde. 
Ikzelf heb de neiging om te vervallen in theatraliteit, dus dat moet ik indammen. Ik ga de ernst 
bewaren en voor de rest hoop ik dat ik de tegenstander in een repliek kan pakken op simpele 
logica.” Farid: “Ik hoop een kleine verrassing te kunnen aanbrengen in mijn stuk, waardoor je toch 
ook wat originaliteitspunten krijgt en je de tegenpleiter enigszins van zijn voetstuk kunt brengen. 
Maar ik denk dat we vooral dicht bij onszelf moeten blijven, wat we ook bij de voorronde hebben 
gedaan.” 
 
Hoe gaan jullie je voorbereiden op de finale? – Farid: “We gaan gewoon goed van tevoren 
even bij elkaar komen om alles fine te tunen! Maar het moet natuurlijk niet te veel ingestudeerd 
worden.” Bart: “Ik denk dat we de zaak van tevoren goed gaan doornemen. Ik heb het idee 
dat Farid juridisch iets sterker is dan ik, dus ik denk dat ik aan het begin iets meer van Farid 
verlang, haha.” 
 
Waarom gaan jullie winnen? – Farid: “Bedankt voor het vertrouwen, haha! Ik denk dat we 
allebei wel redelijk ontspannen zijn. Ik hoop dat dat ons redelijk ver brengt.” Bart: “Ja, we zijn 
allebei goede sprekers en misschien kan ik nog wel een soort van precedent laten uitgaan dat 
we de hoop uitspreken dat we bij anderen van SOS te rade mogen gaan voor tips & tricks, 
haha!” 
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