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Ilse en Lizzy, vertel eens iets over jezelf! 
Lizzy: Ik ben Lizzy en ik ben 23 jaar. Ik doe, net zoals 
zo’n beetje iedereen bij SOS, de master Straf- en 
strafprocesrecht. Ik heb wat langer mijn bachelor 
gedaan en ook nog een bestuursjaar tussendoor 
gedaan, maar daarna ging ik gelijk door van de 
bachelor naar de master. Ik heb Ilse leren kennen in 
de EL CID want ik was haar EL CID mentor, en toen 
zijn we elkaar weer tegengekomen bij strafrecht dus 
dat is heel erg leuk. Qua hobby’s heb ik niet hele 
spannende dingen te noemen. Het blijft meestal wat 
oppervlakkeriger, zoals Keeping Up with the 
Kardashians of RTL 4-programma’s kijken. Ik studeer 
veel en werk ook bij een strafrechtkantoor dus dan 
vind ik het wel heel fijn om in mijn vrije tijd echt even 
volledig te ontspannen.  
 
Ilse: Ik ben Ilse, ik ben 21 jaar, en ik doe ook mijn 
master Straf- en strafprocesrecht hier. Ik kom ook 
gelijk door uit de bachelor, wat ik in 3 jaar moest 
doen omdat ik graag het Honoursprogramma wilde 
volgen. Door corona werd dat wel iets makkelijker 

gemaakt qua planning. In mijn vrije tijd bak ik heel 
graag, ik maak taarten en cakes. Macarons vind ik het 
leukst om te maken. Daarnaast heb ik een beetje uit 
de hand gelopen kamerplantenobsessie wat me meer 
geld kost dan mij lief is. Maar ook ik ben niet vies van 
een goede RTL 4-avond! 
 
Waarom strafrecht? 

Ilse: Al vanaf dat ik begon, vond ik strafrecht wel het 
interessants. Het is het meest aansprekende 
rechtsgebied want iedereen heeft er wel een idee bij. 
Daarnaast is het vrij dramatisch en daar houd ik ook 
wel van. Naast die eerste insteek vind ik ook het idee 
dat je een overheid hebt die heel veel mag, en dat er 
worden regels gesteld en als die gebroken worden, 
dat je dan als burger in een hele kwetsbare positie 
staat, heel interessant. Dat zag ik dan in het 
strafrecht het meest terug, dat je geconfronteerd 
wordt met hele heftige dingen en dat je je daar maar 
tegen moet zien te weren. Daarnaast ben ik dol op 
een goede puzzel dus door zo’n dossier heen pluizen 
vind ik ook heel leuk. Ten slotte denk ik dat er bij mij 
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ook een beetje dat rechtvaardigheidsgevoel 
meespeelt, wat volgens mij zo’n beetje iedereen in 
het strafrecht wel aanhaalt.  

 

Lizzy: Dat heb ik juist niet! We maken vaak het 
grapje dat Ilse officier van justitie wil worden en ik 
advocaat en volgens mij komt dat nu ook een beetje 
over in onze antwoorden. Ik wist überhaupt eigenlijk 
niet zeker of ik strafrecht wilde doen. Wel heb ik 
altijd criminologie leuk gevonden, maar ik wilde me 
niet wagen aan een studie met statistiek. Maar ik 
heb eerst ook heel lang getwijfeld tussen Europees 
recht en internationaal publiekrecht ten opzichte 
van strafrecht, maar toen merkte ik dat ik eigenlijk 
bij al die vakken telkens het sanctiegedeelte het 
interessants vond. Bij Moot Court heb ik ook een 
strafrechtzaak gehad en daar merkte ik ook dat er 
zoveel meer belangen van afhingen. Dat 
rechtvaardigheidsgevoel in de zin dat daders 
gestraft moeten worden heb ik wat minder. Bij mij 
zit dat gevoel meer in het feit dat ik vind dat 
verdachten vrij moeten worden gesproken als er 
fouten worden gemaakt. Ik vind de mazen in de wet 
uitzoeken erg leuk.  

 

Ilse: Ja, dat heb ik ook wel! Dat bedoel ik ook met die 
puzzel, dat je moet gaan kijken van hoe je iets kan 
uitleggen zodat het in jouw voordeel werkt. Het 
komt er niet per se op neer dat je alleen maar 
criminelen vrijpleit maar ik geloof wel dat dat je 
gewoon recht hebt op een verdediging en dat vind 
ik ook het mooie aan het strafrecht. Zonder die 
verdediging werkt het systeem simpelweg niet. 

  

Wat vind je tot nu toe van de master? 

Lizzy: Ik vind de master echt zoveel leuker dan ik had 
verwacht. Ik was heel erg bang dat er vakken zouden 
zijn die ik niet interessant zou vinden en dat ik 
mezelf daar een beetje doorheen zou moeten 
slepen, maar echt elk gebied voelt relevant. Die 
relevantie voel ik des te meer na mijn stage, omdat 
je dan pas ziet hoe nauw het eigenlijk aansluit op de 
praktijk. 

Ilse: Dat vind ik ook wel de kracht van Leiden, dat je 
veel praktijkdocenten hebt. Zij kunnen dan zeggen 
hoe het in het echt gaat en wat daar dan het 
probleem van is. Daarnaast vind ik in de master de 
hoorcolleges een stuk interactiever. Het is een 
kleinere groep en iedereen heeft voor dit vakgebied 
gekozen dus iedereen antwoordt ook. Dat vind ik 
zelf heel leuk.   

 

Waar zie je jezelf over 5 jaar? 
Lizzy: Ik wil echt de advocatuur in, en het liefst het 
bijzonder strafrecht, dus economisch strafrecht. 
Maar ik weet ook dat de baantjes daar niet voor het 
oprapen liggen dus het is nog wel spannend. Ik weet 
niet of dat gelijk lukt maar daar hoop ik in ieder geval 
wel terecht te komen. Later lijkt het me ook leuk om 
rechter te worden, maar om te beginnen advocaat.  
 
Ilse: Ik weet het nog niet zo goed. Ik moet nog één 
vak doen dus ik kan volgend jaar stages lopen. Ik heb 
gewoon besloten om te proberen aan allebei de 
kanten een stage te doen en te zien wat mij het 
beste ligt. Over 5 jaar hoop ik dat ik dan wel weet 
wat ik wil, dat ik mijn plekje heb gevonden. 
 

Waarom ben je lid geworden bij SOS? 
Lizzy: Ik was vorig jaar al lid geworden want ik wilde 
toen al meedoen aan de pleitwedstrijd. Toen heb ik 
er verder niets meer mee gedaan, behalve de 
pleitwedstrijd dan, en dit jaar kwam het eigenlijk 
goed uit want ik wilde weer meedoen! 
 
Ilse: Ik ben lid geworden omdat Lizzy vroeg of ik met 
haar mee wilde doen aan de pleitwedstrijd. Maar 
sindsdien ben ik dit jaar ook naar meerdere 
activiteiten geweest. Zo vond ik het congres dit jaar 
heel leuk. Ik merk dat ik het fijn vind dat SOS wat 
kleinschaliger is. 
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Hoe was het om mee te doen aan de NSPC?  

Lizzy: Ik vond het echt heel leuk. Vorig jaar toen ik 
meedeed, was ik nog bachelorstudent en had ik 
nog wat minder kennis van zaken en moest ik wat 
meer op mijn teampartner leunen. Dit jaar had ik 
het idee dat we elkaar goed konden aanvullen. Er 
was geen drama, het was gewoon leuk en grappig 
samen. We waren wel nerveus. We wisten dat we 
samen doorwilden in de voorronde, en toen lukte 
dat en wilden wij ook wel écht gaan winnen. Toen 
werden we wel echt competitief.  

 

Ilse: De voorronde was wel spannend want dan sta 
je tegenover mensen die je kent. Dat is altijd even 
slikken, vooral omdat je weet dat zij ook goed in de 
stof zitten.  

 

Lizzy: Wat heel leuk was bij de NSPC zelf was dat 
het voelde alsof we daar kwamen als een Leidse 
delegatie en niet als twee teams vanuit Leiden. 
Helaas ging het andere Leidse team niet door naar 
de finale, hoewel ze dat wel verdiend hadden, maar 
ze waren daarna alsnog heel enthousiast en 
hebben ons echt gesteund.  

 

Ilse: Het gaf echt een groepsgevoel wat heel leuk 
was. Daarnaast vond ik de rechters heel 
sympathiek. Van tevoren, tijdens en na. We hebben 
met alle rechters, stuk voor stuk, leuk gepraat en zij 
hebben ons van tevoren ook gerustgesteld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wil je je (aankomende) medestudenten 
meegeven? 

Lizzy: Sowieso zou ik ze aanraden om stage te gaan 
lopen. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. En 
misschien wat breder getrokken zou ik ze willen 
meegeven dat het in de master echt niet alleen om 
studeren, cijfers en nominaal afstuderen gaat. Doe 
ook mee aan andere dingen, zoals een 
pleitwedstrijd, of andere activiteiten buiten de 
studie. Het is niet erg als je het een keer niet 
perfect haalt.  

 

Ilse: En ga met die houding ook vakken in! Dat je 
niet per se een 9 moet halen, maar dat je juist gaat 
kijken wat je aan dit vak nou interessant vindt. Er 
zit altijd wel iets in een vak. Dat kan iets heel kleins 
zijn, wat voor je tentamen wellicht niet nuttig is, 
maar daar leer je wel het meest van.  

 

Lizzy: Een meer praktische tip zou zijn om bij elk vak 
na te denken of je je scriptie erover zou willen 
doen. Een scriptieonderwerp bedenken is namelijk 
echt pittig. 

 

Ilse: Precies! Houd gewoon een lijstje bij tijdens je 
vakken en dan heb je aan het begin van het 
scriptieproces gewoon een lijst van potentiële 
onderwerpen die je interessant vindt. En daarnaast 
zou ik ze willen zeggen om gewoon te genieten. 
Probeer de balans tussen studeren en de rest te 
vinden. •


