
December	

Geboren in Alphen aan den Rijn, 
25 jaar, volgt de master Strafrecht	
Wie is jouw held en 

waarom?	
Wat zou niemand van jou 

verwachten?	
Wat is jouw ‘guilty 

pleasure’?	
“Het is misschien een beetje 
cliché, maar mijn grote 
heldin is mijn oma. Zij is 
gedurende mijn hele studie 
mijn grootste cheerleader en 
big motivator geweest en is 
dat nu nog steeds.” 	

“Naast mijn studie ben ik 
ondernemer en heb ik mijn 
eigen administratiekantoor. 
Ook ben ik een ontzettende 
Belieber. Ik ben naar The  
Purpose World Tour 
geweest en vind het 
geweldig dat hij een huis in 
Amsterdam heeft gekocht.”	

“Het kijken naar tv-series 
met juridische inslag, zoals 
Suits, The Good Wife en 
How to Get Away with 
Murder. Ik weet mijzelf er 
iedere keer van te 
overtuigen dat het telt als 
studeren.”	
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Hoi Sel ina! Vertel eens 
kort iets over jezelf. Wie 
ben j i j? - “Ik ben Selina 
Rahimbaks, 25 jaar jong en 
geboren in Alphen aan den 
Rijn. Mijn ouders zijn 
geboren in Suriname en mijn 
voorouders komen uit India. 

Ik ben rechten gaan 
studeren omdat ik 
rechtvaardigheid hoog in het 
vaandel heb staan. Nadat ik  
tijdens mijn bachelor mijn  
student-assistent onderzoek 
had afgerond bij de afdeling 
Straf- en Strafprocesrecht is 
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mijn passie en liefde voor 
het strafrecht nog meer 
versterkt. Dit smaakte naar 
meer en de keuze om de 
master Straf- en 
Strafprocesrecht te doen 
was dus snel gemaakt! 

Om mijn strafrechtelijke 
kennis te verbreden heb ik 
vorig studiejaar International 
Criminal Law gestudeerd 
aan Oxford University.  

Super spannend en leuk om 
te doen! Hier heb ik het 
Engelse studentenleven, het 
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rechtssysteem en de cultuur 
mogen ervaren. Dat vond ik 
heel bijzonder. 

Naast mijn studie heb ik 
rondgereisd door Azië en 
heb ik veel kennis opgedaan 
op het gebied van mensen, 
cultuur en religie. Voor mij is 
reizen echt een verrijking van 
mijn leven.” 

“Ik heb rechtvaardigheid hoog in 
het vaandel staan.” 	

Waarom ben je l id van SOS, wat doe je binnen SOS en wat wi l  j i j  met SOS 
bereiken? - “Ik ben lid van SOS omdat ik meer dan een duidelijke belangstelling heb voor het 
strafrecht. Mijn intentie is om, waar mogelijk, bruggen te slaan tussen theorie en praktijk. Om dit te 
kunnen doen heb ik deelgenomen aan verschillende activiteiten van SOS, zoals het bezoek aan 
het Openbaar Ministerie in Den Haag en het bezoek aan het advocatenkantoor Cleerdin & Hamer 
in Amsterdam. Naast mijn internationale studie ervaring in Oxford, ben ik voornemens komend 
studiejaar meer buitenlandervaring op te doen door deelname aan de studiereis van SOS naar 
Tokyo.” 



	

Wat maakt jou denk je l id van de maand? Wat vind je hiervan? - “Ik ben nu voor het 
tweede jaar actief lid bij SOS en ik voel mij vereerd dat ik gevraagd ben om lid van de maand te 
zijn!” 
 
Welke studie doe j i j  momenteel? – “Momenteel zit ik in de laatste fase van mijn master Straf- 
en Strafprocesrecht. Daarnaast ben ik derdejaars bachelor student Fiscaal recht en ga ik vanaf 
januari 2017 stage lopen bij het Gerechtshof Amsterdam. Vaak krijg ik de vraag waarom ik ook 
fiscaal recht studeer. Lachend antwoord ik dan er zijn slechts twee dingen zeker in het leven: dood 
gaan en belastingen betalen (quote Benjamin Franklin).”  
 
Waar zie j i j  jezelf over 5 jaar? - “Over vijf jaar wil ik kunnen spreken over mijn glansrijke 
carrière binnen de rechtspraak. Mijn verwachting is dat mijn beëdiging volgende maand als griffier 
een startschot is om hier toe te komen.”  
 
Welk doel heb j i j  nu al bereikt, waar je intens trots op bent? - “Intens trots ben ik op 
mijn doorzettingsvermogen. Begonnen als vmbo’er, middels mijn havodiploma en propedeuse 
HBO-recht ben ik nu masterstudent geworden. Ik ben de eerste van zowel mijn vaders- als 
moederskant van de familie die studeert aan de universiteit. Daar ben ik trots op. Ik waardeer het 
ten zeerste omdat ik weet welke weg mijn voorouders en ouders hebben moeten afleggen om mij 
de kans te geven zodat ik mijzelf hier als persoon verder kan ontwikkelen en ontplooien. Deze kans 
heb ik dan ook met beide handen aangepakt. Wellicht dat ik daarom nu twee studies doe en 
tegelijkertijd probeer het beste uit mijzelf te halen. De wijze waarop ik tot nu toe hier invulling aan 
heb gegeven geldt als een voorbeeld voor mijn jongere neefjes en nichtjes. Met het bereiken van 
de eindfase van mijn master Strafrecht heb ik al een van mijn doelen bereikt.”  
 
Wat is jouw motto en waarom? – “All things are possible with coffee and mascara.”  
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