Ruben, vertel eens iets over jezelf!

Ik ben Ruben en ik ben 23 jaar. Ik kom oorspronkelijk
uit Amsterdam, maar ik woon nu al twee jaar in Den
Haag. Ik ben in Leiden begonnen met criminologie in
2016, maar dat ging niet heel goed. Toen ben ik
overgestapt op de rechtenstudie en dat ging gelijk
een stuk beter. Uiteindelijk heb ik voor de master
Straf- en strafprocesrecht gekozen ook omdat ik nog
wel geïnteresseerd was in criminaliteit, maar dan in
een veld dat mij meer lag dan criminologie.

interessanter vond, en toen ben ik voor strafrecht
gegaan.
Wat vind je tot nu toe van de master?

Ik vind de master heel interessant. Al gelijk vanaf het
begin met Fundamenten was het heel interessant.
Ook bij het Privatissimum vind ik heel leuk om een
leerstuk helemaal uit te diepen. Ik heb het dus goed
naar mijn zin.
Hoe was het om je studie tijdens corona te doen?

Waarom strafrecht?

Toen ik een master ging kiezen, twijfelde ik tussen
meerdere rechtsgebieden. Ik wist van een paar
rechtsgebieden zeker dat ik ze niet wilde doen, maar
ik bleef wel twijfelen tussen arbeidsrecht, civiel
recht en strafrecht. Toen ik keek naar civiel recht,
merkte ik dat ik mezelf niet echt in kon vinden in de
materie. Ik had veel meer behoefte aan iets dat
daadwerkelijk ging over individuen en minder over
bedrijven en geld. De keuze tussen strafrecht en
arbeidsrecht was uiteindelijk een kwestie van wat ik

Het was sowieso irritant. Voor hoorcolleges maakt
het minder uit omdat maar één iemand aan het
praten is, maar de meeste mensen hebben sowieso
geen goede audio-setup dus het klinkt al gelijk niet
heel fijn. Het thuisblijven zorgde er daarnaast ook
voor dat ik niet goed kan focussen op wat er
gebeurde, omdat ik door alles om mij heen werd
afgeleid. Ik vond het dus wel zwaar. Ik heb wel geluk
gehad dat ik tijdens corona in mijn bachelorjaar
amper vakken had, en nu bij de master dat het
eigenlijk maar even online onderwijs was en voor de
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rest fysiek.

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

Wat heeft je het meest verrast aan het fysieke
onderwijs?

Toen ik mijn studie ging kiezen, wist ik niet dat ik
rechten gingen studeren. Ik heb namelijk gekozen
voor criminologie dus dat zou eigenlijk mijn
antwoord moeten zijn. Maar wetende wat ik nu
weet, zou ik iets geprobeerd hebben met
filmkunde, zoals een opleiding aan de
Filmacademie. Een hele andere kant op dus! Het is
een beetje een afweging tussen waar ik goed in
ben, zoals rechtsgeleerdheid, en wat ik leuk vind,
zoals films en de productie daarvan.

Ik ervaar wel dat het soms best uitputtend kan zijn,
om fysiek onderwijs te hebben en de hele tijd op te
letten. Mijn ervaring is dat je eigenlijk niet zo goed
oplet wanneer je online iets volgt. Daarom zit ik ook
altijd expres op een van de voorste rijen bij een
hoorcollege, want dat maakt het makkelijk voor mij
om op te letten. Dat is dan ook gelijk heel intensief
luisteren wat vrij vermoeiend is.
Waarom ben je lid geworden bij SOS?

Ik merkte tijdens de bachelorfase dat ik eigenlijk
maar acht mensen van de bachelor bij naam kon
noemen. Als je gewoon in de routine zit van naar
college gaan en dan weer naar huis, dan ontmoet je
niet echt iemand, zeker als je niet in Leiden woont.
Ik woonde zelf in Amsterdam en had vaak weinig zin
om achter te blijven in Leiden om vervolgens nog
helemaal terug te moeten. Inmiddels woon ik in
Den Haag en ben ik dus een stuk dichterbij. Voor
mijn master wilde ik daarom meer interactie: Ik
wilde meer mensen leren kennen, en ook natuurlijk
wat interessante lezingen bijwonen, en dat bracht
mij het meest naar SOS.
Waar zie je jezelf over 5 jaar?

Ik ben dan hopelijk klaar met de master! Ik ben niet
van plan er nog een andere master achteraan te
doen dus na de master Straf- en strafprocesrecht is
het wel klaar. Ik twijfel nog heel erg welke kant ik
op wil gaan: richting de advocatuur, het OM of het
Ministerie van Justitie en Veiligheid, of misschien
iets heel anders. Wel wil ik proberen binnen het
strafrecht te blijven. Ik merk dat ik meer richting de
ministeries neig dan naar de advocatuur, maar ik
twijfel daar nog steeds wel over. Dat komt ook
omdat het mijn droombaan, die ik waarschijnlijk
niet zal krijgen, is om rechercheur te zijn, dus aan
die kant zitten van de opsporing trekt mij iets meer.

Wat wilde je worden toen je klein was?
Op de basisschool wilde ik architect worden, omdat
ik tekenen en rekenen erg leuk vond en het mij ook
interessant leek om gebouwen te maken. Dat viel
weer weg op de middelbare en in plaats daarvan
kwam een interesse om rechercheur te worden. Dat
komt ook omdat ik altijd wel een voorliefde heb
gehad voor detective shows op televisie.
Heb je 1 ultieme studeertip?

Wat het belangrijkste is voor mij, is om naar al het
onderwijs toe te gaan waar je heen kan gaan. Ik doe
meestal niet genoeg buiten het onderwijs om, dus
dan is het heel erg belangrijk om in ieder geval wel
al het aangeboden onderwijs mee te krijgen. Mijn
tip zou dus zijn om ervoor te zorgen dat je overal
naartoe gaat.
Wat is jouw motto?

Mijn motto is dat ik nooit nee zeg tegen gratis eten.
Als er een activiteit wordt georganiseerd waarbij
eten wordt aangeboden, denk ik vaak: waarom
niet? In het slechtste geval heb je gratis eten en in
het beste geval doe je ook nog eens iets leuks!
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Wat is jouw guilty pleasure?

Flikken Maastricht is mijn guilty pleasure, ik ben
echt een hardcore fan van Flikken Maastricht.
Ik weet ook dat het slecht is, maar dat is ook een
beetje de lol. Bovendien kijk ik al sinds ik 10 ben dus
ik ben inmiddels wel echt geïnvesteerd.

Wat wil je je (aankomende) medestudenten
meegeven?

Wat ik ze wil meegeven, is dat het niet erg is als iets
niet lukt. Veel studenten ervaren prestatiedruk, dat
ze alles meteen willen halen, maar het is mijn
ervaring dat het niet erg is als het niet gelijk lukt. Zo
heb ik zelf veel onvoldoendes gehaald, en ik heb
daarvan geleerd dat je er niet te veel over in moet
zitten. Over het algemeen komt het altijd wel weer
goed dus maak je niet te veel druk dat dingen
kunnen mislukken. •
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