Marc, vertel eens iets over jezelf!

Ik ben Marc van Walsem, ik ben 22 jaar en ik kom
oorspronkelijk uit Zoetermeer. Ik heb ook een tijd
lang in Barneveld gewoond, en ben toen uiteindelijk
‘teruggekeerd’ naar de Leidse omgeving om in
Leiden te komen studeren en woon daar nu ook
sinds anderhalf jaar. Ik heb de bachelor
Rechtsgeleerdheid nominaal afgerond en ben nu
ook begonnen met de bachelor Criminologie. Mijn
plan is om twee jaar te nemen tussen het afronden
van mijn rechtenbachelor en mijn Master, en om in
die tijd het gebied buiten de rechtenstudie te
inventariseren. Daarom doe ik nu dus ook de
Criminologiebachelor, omdat het wetenschappelijke
en experimentele karakter van die studie niet echt
terug te vinden is in de rechtenstudie. Vakken zoals
rechtspsychologie en rechtssociologie vind ik dan
ook echt een verrijking. Vooral de ratio achter
verschillende zaken begrijpen, zoals het fenomeen
‘straf’ en hoe dat gerechtvaardigd kan worden, dat
boeit mij enorm.

Naast mijn studie ben ik lid bij een christelijke
studentenvereniging. Daarnaast werk ik bij de
Rechtswinkel in Alphen aan den Rijn, en help ik bij een
steunloket voor migranten, LSM. Hier zie je ook het
snijvlak
van
het
juridische
en
sociaalmaatschappelijke domein in terug. Ten slotte ben ik
onlangs ook begonnen als Vog/Wob-behandelaar bij
de Gemeente Leiden. Ik vind de studietijd echt een
mooie tijd om jezelf te ontwikkelen, en vind het
zonde dat zomaar voorbij te laten gaan!
Waarom strafrecht?

Ik wilde al vanaf groep 6 of 7 advocaat worden. Dat
gebeurde toen ik in een plusklas zat en daar een
soort Moot Court werd georganiseerd, waarin ik de
officier van justitie was. Dat was zo leuk en
interessant dat toen de ambitie het recht in te gaan
is ontstaan, en het strafrecht is daar altijd aan
vastgekleefd. Ook tijdens de studietijd heb ik
gemerkt dat strafrecht mij veel meer intrigeerde
dan de rest. Ik word er enthousiast van en dat
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voelde ik niet bij andere rechtsgebieden. Niets voor
niets ben ik daarom dus ook met Criminologie
begonnen, om zo bezig te kunnen blijven met het
nadenken over criminaliteit, straf, enz. Het
strafrecht wordt ook wel gezien als het ultimum
remedium. Dat is het niet voor niets, wat het
bijzonder relevant maakt. Als je bedenkt welke
bizarre consequenties het strafrecht kent, wordt
dat toch al snel onbevattelijk als je daar te lang over
nadenkt en dat heb je minder bij de andere
rechtsgebieden. Strafrecht is echt de hoofdzaak, in
plaats van de bijzaak, en dat maakt het spannend.
Daarbij wil ik wel de kanttekening maken dat ik ook
nog maar student ben en eigenlijk amper nog in
aanraking ben gekomen met het strafrecht.
Daarmee probeer ik te zeggen dat ik er ook nog niet
zo heel veel van af weet, en daarom nu ook niet
een volmaakt betoog kan houden waarom dit het
ideale rechtsgebied is voor mij, zonder er
daadwerkelijk
ervaring
in
te
hebben.
Desalniettemin komt het er subjectief gezien op
neer dat het strafrecht iets bij mij doet opborrelen,
en ik het uitdagend vind om mij daar meer in te
verdiepen.
Zie je jezelf na de bachelor de Master Straf- en
strafprocesrecht doen?

Dat ik de Master Straf- en strafprocesrecht ga
doen, staat voor mij al vast. Ik overweeg wel om
wellicht na die master een tweede te doen, zoals
civiel recht of rechtsfilosofie, maar dat zijn enkel
nog maar gedachten.
Hoe was het om de bachelor tijdens corona te
doen?

Het toeval wil dat ik de sleutels kreeg van mijn huis
in Leiden toen net de eerste gevallen van Corona
bekend werden in Nederland. Ik zit dus pas sinds
de coronacrisis op kamers en het is mij enorm
bevallen om in die tijd op kamers te zijn. Ik ben
goed bevriend met mijn huisgenoten en zit in een
hechte vereniging, dus het sociale aspect van de

universiteit miste ik niet per se. Wel miste ontbrak
ik de mogelijkheid om na de colleges even een
praatje
te
kunnen
maken
met
de
hoorcollegedocent. Ik had de gewoonte om na een
college altijd even een vraag te stellen, om zo even
contact te hebben, en dat kan met zo’n online
college natuurlijk minder makkelijk.
Wat heeft je het meest verrast aan het fysieke
onderwijs?

Ik merk dat ik er behoorlijk aan gewend ben geraakt
om dingen vanuit huis te kijken. Daardoor sla ik nu
opeens veel makkelijker een fysieke werkgroep af,
omdat het toch wel wordt uitgezonden. Natuurlijk
ga ik nog steeds zo veel mogelijk, maar ik merk toch
dat er vaker dan voorheen gevallen zijn dat de
motivatie er niet helemaal is.
Waarom ben je lid geworden bij SOS?

Ik kwam er pas redelijk laat in mijn Bachelor achter
dat SOS bestond. Ik rolde er eigenlijk in door het
congres dat SOS organiseerde over de Mr. Bigmethode. Die activiteit heb ik toen als niet-lid
bijgewoond, en ik vond het heel gaaf en interessant.
Het congres was erg leerzaam en het onderwerp
ook volledig nieuw. Toen dacht ik dat ik hierbij wilde
horen en dus heb ik mijzelf vervolgens aangemeld.
Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Dit vind ik een lastige vraag om te beantwoorden,
omdat ik er niet van houd om mijzelf vast te pinnen
aan één ding. Advocaat wil ik al sinds groep 7
worden, en dat is nog steeds iets wat ik wil doen.
Maar ik zie de aankomende twee jaar ook als een
mogelijkheid om mij breed te verdiepen in het hele
veld en alle mogelijkheden te overzien. Zo begin ik
eind januari met een stage bij de rechtbank Haarlem
als zittingsgriffier in de sectie strafrecht. Bij het OM
stagelopen en bij een advocatenkantoor lijkt me ook
leuk, en wellicht ook nog iets op een ministerie. Op
die manier wil ik dan bekijken wat ik later
daadwerkelijk wil doen. Over 5 jaar zou ik mijzelf
eigenlijk op al die plekken kunnen zien.
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Het is nu enkel nog een kwestie van erachter
komen wat het meest bij mij past, en mijzelf niet te
beperken tot een tunnelvisie gericht op de
strafrechtadvocatuur.
Wat was je gaan studeren als je geen rechten was
gaan studeren?

Nu zou je misschien denken dat ik Criminologie
was gaan studeren, maar dat is niet zo! Die
interesse kwam echt pas door de vakken die ik
volgde in het kader van Honours College Law. Ik
denk dat mijn antwoord daarom politicologie zou
zijn, alleen maar omdat dat het enige andere vak
naast rechten is waarvoor ik een open dag heb
bezocht. Maar eigenlijk wist ik al heel lang dat ik
rechten ging studeren.

Wat wil je je (aankomende) medestudenten
meegeven?

Ik zou mijn medestudenten willen meegeven om
een open blik te hebben op dingen rond de studie
an sich. Ga verder dan alleen de studie en verdiep
je ook zomaar in iets zonder dat daar vanuit de
universiteit op gestuurd wordt. Zo verrijk je je eigen
leven en ontwikkel je jezelf als mens. •

Wat verwacht niemand van jou?

Dit klinkt misschien een beetje gek, maar ik ben
samen met een vriend eigenaar van een pand in
Oost-Duitsland. Daar is het vastgoed een stuk
minder duur. Wij hebben het pand zo’n twee jaar
geleden gekocht en samen opgelapt, en hopen het
nu te gaan verhuren. Voor de rest ben ik eigenlijk
niet per se iemand die zo graag een onderneming
wil drijven maar dit is voor mij vooral een groot
avontuur dat nog leerzaam is ook.
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