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Voor jullie ligt de vierde almanak van het EHLC. De tijd vliegt!  

Zelf heb ik vorig jaar ook mogen meewerken aan de almanak  

als commissielid, dit jaar gepromoveerd tot commissievoorzitter.  

Wat eigenlijk inhoudelijk grotendeels bestaat uit het vriendelijk 

doch dringend verzoeken van studenten om hun tekstjes in te 

leveren en passief agressieve mails versturen wanneer een dead-

line weer eens overschreden wordt. Maar dat is ook wat het com-

missiewerk uitdagend maakt: hard werken om alles op tijd af te 

hebben en vervolgens een concreet resultaat in handen krijgen. 

Dit jaar besloot onze commissie om echt werk van ons boek te 

maken. We wilden het roer omgooien: zelf alle content maken en 

de almanak met behulp van foto’s zo beeldend mogelijk maken. 

De mooie herinneringen aan de tijd in het EHLC blijven het best 

bewaard in foto’s die meer zeggen dan woorden. Gewapend met 

onze camera’s hebben we zoveel mogelijk foto’s gemaakt tijdens 

de activiteiten die we bijwoonden als student. De commissie is 

zelf erg tevreden met het resultaat. 

Bijzonder voor ons dit jaar was het feit dat commissielid Saarah  

als fotograaf voor ons aan de slag is gegaan. Na twee middagen 

rondhangen op het plein van het Unileverkantoor aan het Weena, 

zijn alle studenten op de gevoelige plaat vastgelegd. Saarah heeft 

haar best gedaan om iedereen een foto naar zijn of haar zin te 

geven. Ook heeft de hele commissie de kou getrotseerd tijdens 

het maken van de commissiefoto’s, bibberend langs de Maas. 

Het thema van dit jaar omhelst de plek waar de studententijd van 

de honoursstudenten het meest wordt vormgegeven: Rotterdam. 

Of je er nu al je hele leven woont, of speciaal naar de Randstad 

bent verhuisd om er te studeren, uiteindelijk hebben we allemaal 

een plekje in ons hart voor de stad. We lopen er rond over de 

campus, sjezen rond in de metro en geven ons zuurverdiende – of 

zuurgeleende – geld uit in de Koopgoot. In de weekenden worden 

hier feestjes gevierd en doordeweeks maken we strak in pak kennis 

met de Rotterdamse advocatenkantoren. 

We hopen dat de derdejaarsstudenten die wij dit Symposium 

gedag hebben gezegd, terugkijken op een ontzettend gezellige en 

leerzame tijd bij het EHLC en vol goede moed hun verdere loop-

baan tegemoet gaan met alle extra opgedane kennis in hun zak. 

De eerste- en tweedejaarsstudenten zijn hard op weg, geniet van 

de tijd die nog komen gaat en laat deze almanak je inspireren om 

nog meer herinneringen op te bouwen met je medestudenten. 

Dan sluit ik graag af met de woorden ‘Recht zo die gaat!’

Namens de almanakcommissie,

Janou Kempkes (voorzitter), Saarah El Jaouhari,  

Ridwan Nur Elmi en Sara Azerki.
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Activiteiten 2016-2017

Blokactiviteiten

• Lezing door mevr. Gaakeer

• Privaatrechtelijke casus met mevr. Van Dam-Lely

• Bezoek gemeentearchief

• Strafzaak bij de rechtbank

• Bezoek gemeente Rotterdam

• College van de Rechten van de Mens

• Interview en debat over de fiscalist

• Behandeling zaak Urgenda

• Europese Instanties te Brussel

• Politie Dordrecht

• Van smart naar geld met prof. Lindenbergh

• Lezing Rabobank

• Casus oplossen bij Kneppelhout en Korthals

• Pleiten bij Ploum Lodder Princen

• Cursus balans lezen

• Bijwonen gemeentelijke raadsvergadering

• College dagvaarding en tenlastelegging

• Bezoek Joegoslaviëtribunaal

• Onderzoek recht & religie met dhr. Wahedi

• Pitch ‘Publiceren in Ars Aequi’

• Burgerlijk procesrecht bij Stibbe

Modules

• Persoonlijke ontwikkeling

• Carrière

• Etiquette en interculturele omgang

• Complottheorieën

• Shakespeare and law

• Privacy

• Jeugdstrafrecht

• Rechtseconomie (inleidend en verdiepend)

• Debatteren

• Quo vadis, Europe?

• Bijzondere bedingen

• Bezieling in het recht

• Arbeidsmarkt

• Intellectueel Eigendom

• Gezondheidsrecht

• Brexit

• Mensenrechten

• International and Environmental Law
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Fiscaal Recht

In het kader van fiscaal recht woonden de B1 studenten een bij-

eenkomst bij georganiseerd door de opleiding belastingrecht, de 

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Ministerie van 

Financiën en het Nederlands Debatinstituut. Deze bijeenkomst 

stond uiteraard volledig in het teken van belasting. De studenten 

konden kennis maken met een belastingadviseur en een belas-

tinginspecteur. Beiden zijn met vragen bestookt- zowel serieuze 

vragen als brutale vragen (‘Hoeveel verdienen jullie nu eigenlijk?’) 

zijn de revue gepasseerd. Aan het einde kon er gedebatteerd 

worden over een tweetal stellingen over belasting. Na een hevig 

debat kwam Eline naar voren als winnaar!

Rechts-
geschiedenis 

Voor het vak rechtsgeschiedenis 

bezochten de eerstejaars de 

gemeentebieb van Rotterdam, 

waar op dat moment de Erasmus 

Experience vertoond wordt.  

Hier konden de studenten allerlei 

werken door en over Desiderius 

Erasmus bewonderen. 
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B2

Arbeidsrecht
Moot court

In het kader van Moot court en arbeidsrecht kregen twaalf stu-

denten uit het tweede jaar kans hun pleit skills te laten zien bij 

advocatenkantoor Ploum Lodder Princen. De studenten hadden 

zich goed voorbereid en haalden alles uit de kast om de ‘rechter’ 

te overtuigen. Voor allen een leuke en leerzame ervaring in toga!
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Europees recht
EUxcursie 

In het kader van het vak European Union Law 

stond er voor de tweedejaars een excursie 

naar Brussel gepland. Om hier te komen moest 

iedereen heel vroeg uit de veren. ’s Ochtends 

om 07:00 uur werd iedereen verwacht op 

Rotterdam Centraal. Na gewacht te hebben op 

wat verlate studenten en de buschauffeur zelf, 

konden we vertrekken richting het hart van de 

EU-wetgeving. Eenmaal aangekomen in 

Brussel werden wij vriendelijk ontvangen bij 

het Europees Parlement. Hier kregen de stu-

denten een interactieve presentatie en uitge-

breide rondleiding in het gebouw, met als 

hoogtepunt de parlementszaal.

Na een korte middagpauze waarin voornamelijk 

werd gezocht naar Vlaamse frieten, werden de 

studenten ook verwelkomd bij de Europese 

Commissie. In dit gebouw kregen zij eveneens 

een presentatie over de werkzaamheden van 

dit Europese orgaan en de ontwikkelingen van 

de Europese politiek op dit moment. Ondanks 

het feit dat iedereen erg moe was, was de pre-

sentatie erg leerzaam.
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Goederen- en insolventierecht
Faillissement bezien vanuit de pand- of hypotheekhouder

TEKST | HESTER GROEN | Eind februari hebben de studenten 

van B2 een blokactiviteit bijgewoond in het kader van het vak 

goederen- en insolventierecht. De activiteit werd verzorgd 

door mr. Frits Rehbock en mr. Axel Jacobs. Deze heren hebben 

beide gewerkt in de advocatuur en zijn momenteel werkzaam 

op de afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank in Utrecht. 

Dit maakte hen de perfecte ervaringsdeskundigen om de 

tweedejaars wat bij de brengen over de praktijk van (de voor-

fase van) het faillissementsrecht.

De afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank begeleidt 

ondernemingen die te maken hebben met een zware finan-

ciële tegenslag. Wanneer die tegenslag heel groot is, neemt 

het risico van de bank ook toe. Daarom analyseert de bank de 

situatie van dergelijke bedrijven en stelt een plan van aanpak 

op, met als doel de onderneming weer op de rit te krijgen.  

Bij 2 op de 3 ondernemingen slaagt dit.

Wanneer een onderneming onverhoopt niet voldoende toe-

komstperspectief heeft, wordt door de bank een beëindiging-

straject gestart. Soms kan er een nieuwe investeerder worden 

gevonden. In veel gevallen kunnen de schulden echter alleen 

worden voldaan door verkoop van de onderneming en haar 

bezittingen. De bank kan op grond van haar pand- en/of 

hypotheekrecht de bezwaarde zaak verkopen. Zo wordt de 

best haalbare opbrengst gerealiseerd voor bank, schuldenaar 

en schuldeisers.

Met deze interessante en interactieve bijeenkomst hebben de 

studenten een geheel andere kijk op het faillissementsrecht 

gekregen, namelijk vanuit de positie van de pand- of 

hypotheekhouder.

Handelsrecht
Kneppelhout & Korthals 

Voor het vak handelsrecht hebben de honoursstudenten uit het 

tweede jaar op 18 april 2017 een bezoek gebracht aan 

Kneppelhout & Korthals Advocaten. Dit prachtige advocatenkan-

toor ligt in hartje Rotterdam en is gespecialiseerd in onder 

andere het handelsrecht en ondernemingsrecht. Hierbij is het 

kantoor heel internationaal georiënteerd en ze heeft bijzondere 

aandacht voor Azië. De studenten werden heel hartelijk ontvan-

gen in een mooie vergaderzaal. Hier vertelde Marc Padberg, 

partner en advocaat bij Kneppelhout & Korthals over het kantoor, 

hun specialisaties, achtergrond en werkwijze. 

Na deze introductie werden de studenten goed onder handen 

genomen door Michiel Spanjaart, advocaat bij Kneppelhout & 

Korthals en assistent-professor aan de Erasmus Universiteit.  

Aan de studenten was van tevoren gevraagd om een casus voor 

te bereiden (lees: een rampscenario over een vervoersovereen-

komst en een documentair krediet waarbij alles dat mis kan gaan 

ook echt misgaat). Hierover werden vervolgens door de heer 

Spanjaart verschillende vragen gesteld die de studenten indivi-

dueel moesten beantwoorden. De juiste antwoorden werden 

vervolgens uitgebreid behandeld en de theorie hierachter werd 

uitgelegd.

Op deze wijze werden de studenten goed klaargestoomd voor 

het snel naderende tentamen. Het bezoek werd afgesloten met 

een gezellige borrel waarbij kon worden nagepraat onder het 

genot van een drankje, borrelnootjes en andere lekkernijen. 

Kortom: een zeer geslaagde, gezellige én leerzame activiteit!
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Materieel strafrecht
Houd de dief! 

TEKST | HESTER GROEN | Het derde blok van het tweede stu-

diejaar stond in het teken van materieel strafrecht. Op donder-

dag 8 december 2016 hebben de tweedejaarsstudenten een 

bezoek gebracht aan het politiebureau in Dordrecht. 

De studenten werden ontvangen in de briefingruimte van het 

bureau. Hier werd een presentatie gegeven door de heer  

Henri Schipper, operationeel specialist en manager gemeen-

schappelijke meldkamer Zuid-Holland bij de politie. Hij vertelde 

met ontzettend veel enthousiasme over zijn werk en wat hier 

allemaal bij komt kijken. Hierna werd een casus uiteengezet waarin 

een verdachte is aangehouden voor de beroving van een tas. 

Het hele proces vanaf het moment waarop een verdachte wordt 

aangehouden tot het moment dat de verdachte het politiebureau 

mag verlaten werd aan de hand van deze casus en een rond-

leiding door het bureau uiteengezet.

De studenten mochten als eerste een kijkje nemen op de arres-

tantenafdeling waar de verdachten door een politie-eenheid via 

een sluis worden binnengebracht. Vervolgens vindt een soort 

intake plaats waarbij de verdachte uitgebreid wordt gefouilleerd, 

er foto’s worden van hem/haar worden gemaakt en de identiteit 

wordt gecontroleerd. Vervolgens wordt de verdachte ingesloten. 

Ook mochten zij ervaren hoe het is om opgesloten te zitten in 

een echte cel. Gelukkig werden zij er snel weer uitgelaten zodat 

de rondleiding kon worden afgemaakt met het laten zien van de 

luchtruimte, de verhoorkamers en de meldkamer. Op de valreep, 

geheel per ongeluk, hebben de studenten zelfs oog in oog 

gestaan met een echte verdachte!

Na deze interactieve en spannende ervaring kregen de studen-

ten nog een presentatie van een rechercheur en hulpofficier van 

Justitie. Zij vertelde onder andere over de ZSM-procedure en 

alles wat er komt kijken bij de afdoening van een zaak.
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B3

Bestuursrecht
In de praktijk

TEKST | MAXIME VAN OERS | Op 24 november 2016 hebben de 

derde jaars studenten van het EHLC in het kader van het vak bestuurs-

recht, een bezoek aan het Rotterdams stadhuis gebracht. Op het stad-

huis waren verschillende activiteiten voor de studenten georganiseerd, 

waardoor zij een kijkje in de praktijk konden nemen en antwoorden 

konden krijgen op bestuursrechtelijke vragen, zoals: ‘’Wat gebeurt er nou 

binnen de gemeenteraad? Hoe worden beslissingen in de gemeente 

genomen?’’

Bij aankomst kregen de studenten allereerst de gelegenheid om vragen 

te stellen aan S. Kroon (gemeenteraadslid D66) en S. de Langen 

(gemeente raadslid CDA). Zij wisten veel te vertellen over de 

gemeente raad, de gebiedscommissies, het vergaderschema en de 

specifieke functies van de raadsleden. Bij deze vragenronde zorgden de 

tegengestelde belangen van de vertegenwoordigers voor interessante 

en enigszins vermakelijke discussies. 

Vervolgens werden de studenten in de gelegenheid gesteld om een 

vergadering van de Raad bij te wonen. Deze vergadering stond dit keer 

geheel in het teken van het armoedebeleid. De verschillende visies van 

de partijvertegenwoordigers gaven daarbij een beeld van de – soms 

behoorlijk lastige – concessies die zij moeten doen om alle partijen, en 

daarmee de vertegenwoordigde Rotterdammers, tevreden te stellen. 

Als afsluiter was er een rondleiding door het stadhuis georganiseerd, 

waarbij er veel aandacht was voor de Rotterdamse historie. Zo werd er 

uitgebreid gesproken over de bouw van het gemeentehuis die in 1920 

werd afgerond, de invloed van het bombardement en de (geschonken) 

kunstwerken in de grote hal.

Al met al was het een geslaagde dag die de studenten niet alleen veel 

bestuursrechtelijke, maar ook historische kennis heeft bijgebracht.

Studiereis Schotland
Op en neer naar Edinburgh

TEKST | EMY KNIKMAN | Vanuit het EHLC heeft de 

reiscommissie een studiereis naar Schotland geor-

ganiseerd. Deze reis begon maandag 13 maart.  

De reis duurde drie dagen; woensdagavond landden 

wij al weer op Schiphol. Om jullie een beeld van de 

reis te geven zal ik twee hoogtepunten behandelen.

Edinburgh Castle

Aan het eind van de tweede dag gingen we naar 

Edinburgh Castle. Dat vond ik echt het absolute 

hoogtepunt van de reis. Het kasteel zie je bij aan-

komst in Edinburgh gelijk. Het staat namelijk op een 

enorme heuvel ontzettend imposant te zijn. De 

delen van het kasteel zijn ingedeeld in verschillende 

mini-musea (en een high-tearoom). Er is een kleine 

kapel van de heilige Mary. Daar was ook haar getij-

denboek uitgestald. Er is ook een deel ingericht 

zoals het er in die tijd uit zou hebben gezien. Dat vond 

ik het minst. Met van die elektrische kaarsen die dan 

nep staan te flakkeren.

Een ander deel is ingericht ter nagedachtenis aan de 

mensen die in de Eerste Wereldoorlog aan Schotse 

zijden zijn gevallen. De eerlijkheid gebied mij te zeggen 

dat ik eigenlijk niets weet van de Schotse inbreng in 

WO I, dus daar kon ik wat van leren. Weer een ander 

deel van het kasteel laat het wel en wee van de 

Schotse kroonjuwelen door de eeuwen heen zien.
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Rechtsfilosofie
Onderzoek

Promovendus Sohail Wahedi ver-

telde de derdejaars tijdens de blo-

kactiviteit voor rechtsfilosofie over 

hoe onderzoeksvoorstellen op te 

stellen en hoe onderzoek te doen 

in het algemeen, wat goed van 

pas kwam voor het werkstuk dat 

de studenten zelf maken.  

Zelf vertelde de promovendus over 

zijn eigen onderzoek ‘verhouding 

recht en religie’. De middag werd 

afgesloten met een lunch in het 

Paviljoen.

Ik ben bang dat ik zoveel tegen Nicole aan heb gekletst over allerhande details dat ze 

aan gaf dat ik daar beter rondleidingen kon gaan geven. In ieder geval vond ik het heel 

erg leuk.

Court of the Lord Lyon

In Schotland is een traditie die wij nauwelijks meer kennen, namelijk het dragen van 

familiewapens (in de zin van coat of arms), nog springlevend. Er is een hele administratie 

en rechtbank belast met het uitgeven van dergelijke wapens en controleren of mensen 

de wapens niet foutief gebruiken. Elk wapen kan maar door een enkel persoon gedragen 

worden. Dat is best wel bijzonder, ik ging ervan uit dat wapens altijd door een hele familie 

worden gedragen. Eenzelfde familie zal wel een wapen hebben dat heel erg op elkaar 

lijkt, maar elk wapen van elke persoon zal een klein beetje aangepast moeten worden.

Je hoeft niet van adel te zijn om een familiewapen (maar dus eigenlijk een eenpersoons-

wapen) aan te vragen. Sterker nog, elk Schots persoon en elk Schots bedrijf kan bij de 

Court of the Lord Lyon een wapen aanvragen. Dit wapen zal dan op basis van bepaalde 

conventies in elkaar worden gedraaid. Zo zal iemand met de achternaam Fraser altijd 

een blauwe achtergrond moeten hebben. Ook kan het wapen gepersonaliseerd worden 

door bijvoorbeeld de tekenen voor een notaris in te voegen, als je dat toevallig bent.  

De prijzen voor het in elkaar draaien en registreren van een wapen zijn, zoals te ver-

wachten, hoog. Afhankelijk van je wensen ben je tussen de € 1.745,- en  € 4.965,- kwijt.
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Module Bijzondere bedingen
Concurrentiebeding

Onder leiding van de enthousiaste professor Houweling hebben 

de honoursstudenten hun kennis over bijzondere bedingen kun-

nen bijspijkeren. De eerste bijeenkomst stond in het teken van 

het veel voorkomende concurrentiebeding. 

Professor Houweling begon de bijeenkomst met een beeldende 

vergelijking tussen het huwelijk en een arbeidsovereenkomst. 

Een werknemer en een werkgever gaan een arbeidsovereen-

komst met elkaar aan omdat ze elkaar leuk vinden, toekomst in 

elkaar zien en zich willen verbinden om samen verder te gaan. 

Dit geldt ook, als het goed is, voor het huwelijk. Het grote verschil 

is dat in een arbeidsovereenkomst vaak al iets is afgesproken over 

het einde van de relatie, voor wanneer partijen uit elkaar gaan. 

Dit zou een beetje vreemd zijn bij een huwelijk. ‘’Hoezo wil je 

afspraken maken over de scheiding, heb je nu al voornemens 

om vreemd te gaan?’’ Toch wordt zo’n afspraak wel gemaakt in 

een arbeidsovereenkomst. Een werkgever wil niet dat zijn werk-

nemer er zomaar vandoor kan gaan met allerlei bedrijfs gevoelige 

informatie en de klantenkring, welke hij kan doorspelen aan de 

concurrent.  

Toch zagen sommige studenten ook wel de nadelige kant van 

een concurrentiebeding. Een werknemer kan ernstig belemmerd 

worden in het vinden van een nieuwe baan, zeker als hij gespe-

cialiseerd is in één vakgebied. De boeteclausules die eraan ver-

bonden zijn komen dreigend over. Zouden er geen andere 

manieren bestaan dan een concurrentiebeding, zoals een 

geheim houdingsverklaring? Professor Houweling legde uit dat 

het beding ook ingezet wordt door de werkgever als ‘wisselgeld’ 

voor bij een beëindigingsovereenkomst. De werkgever kan dan 

zeggen dat hij het concurrentiebeding niet zal gebruiken, in ruil 

voor een lager geldbedrag dat aan de werknemer meegegeven 

zal worden. Een slimme onderhandelingsstrategie dus. Ook kan 

het beding tegen een toekomstige concurrerende werkgever van 

de oud-werknemer worden ingezet. Dit omdat die werkgever 

dan meeprofiteert van de wanprestatie van de oud-werknemer. 

Op die manier houdt de werkgever op alle mogelijk manieren 

zijn werknemer weg bij de concurrent.

Het is wel zo dat de werknemer niet in de slachtofferrol moet 

worden geplaatst jegens zijn werkgever. Een werkgever moet 

tenslotte rekening houden met de uitgebreide ontslagbescher-

ming van het arbeidsrecht. Wie eenmaal een vast contract bin-

nen heeft gesleept, kan niet zomaar weggestuurd worden bij 

een bedrijf. In de woorden van professor Houweling: ‘’Je komt 

nooit meer van hem af!’’ De werkgever moet belang hebben bij 

het ontslag, opzegtermijnen in acht nemen en een gepaste ont-

slagvergoeding meegeven.

Conclusie: je komt makkelijker van je echtgenoot af dan van je 

werknemer.

Module Jeugdstrafrecht
Jeugdgevangenis Den Hey-Acker 

Het bezoek aan jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda  

in het kader van de module jeugdstrafrecht was erg indruk-

wekkend. Kinderen en adolescenten die zware delicten 

hebben gepleegd komen hier achter de tralies terecht.  

De straf staat vooral in het teken van re-integratie in de 

samenleving, want uiteindelijk moet de jongere weer ‘nor-

maal’ door het leven kunnen. De gevangenen volgen inten-

sieve trainingen en therapieën om de ernst van hun eigen 

gedrag in te zien en te leren wat grenzen zijn. De rondleiding 

langs de isoleercellen en de luchtruimte liet de meeste indruk 

achter. Eén ding is zeker: het is daar geen hotel. 
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Module Etiquette en 
interculturele omgangsvormen
‘’Daar word je keurig netjes van’’

In vier bijeenkomsten konden de studenten van het EHLC alles 

leren over etiquette en omgangsvormen. Heleen Hulshof wist 

alles te vertellen over de geschiedenis van etiquette. Waar komen 

bepaalde normen vandaan? Zijn gewoonten van vroeger eigenlijk 

nog wel nuttig? Ook werden de studenten geattendeerd op wat 

zij (bewust of onbewust) uitstralen met hun kleding. Hier kon het 

spanningsveld gevoeld worden tussen mengen met de groep en 

het uitdragen van je eigen persoonlijkheid, wat leuke discussies 

opleverde. 

Het etiquettediner was natuurlijk de bijeenkomst waar iedereen 

naar uitkeek. Bij de Hogere Hotelschool in Den Haag genoten de 

studenten van een heerlijk diner en maakten zij kennis met (tafel)

manieren zoals je die nog nooit gezien hebt. Voor elke, élke situ-

atie bestaan er tot in de kleinste details bepaalde gedragsregels. 

Wie er voorgaat op een trap, een draaideur of een lift om maar 

voorbeelden te geven. Na het diner wist iedereen hoe garnalen 

te pellen, welk bestek te gebruiken en wanneer te beginnen of 

eindigen met eten.

De derde bijeenkomst belichtte het internationale aspect van 

etiquette. Wanneer je mensen ontmoet uit een ander land, kan 

het zijn dat jullie normen en waarden verschillen. Heleen ver-

telde hoe je je het best kunt aanpassen naar andermans cultuur. 

Hoofdregel bleef wel: breng nooit iemand in verlegenheid!  

Dit illustreerde zij met het voorbeeld dat een buitenlandse prins 

in een koninklijk gezelschap ooit het schaaltje water, bedoeld 

om de vingers in te wassen van het eten, in één teug leegdronk, 

en de rest van het gezelschap vervolgens precies hetzelfde deed 

om de man niet in verlegenheid te brengen. 

De laatste bijeenkomst was voor velen het spannendst: het was 

tijd voor de elevatorpitch. Elke student moest een toespraak 

voorbereiden waarin diegene vertelde waarom hij of zij geschikt 

was voor zijn of haar droombaan. De presentatie werd beoor-

deeld door een driekoppige jury en Heleen zelf. De juryleden 

gaven ongezouten kritiek op alles: de inhoud van de pitch, de 

gepastheid van de kleding, de houding, het stemgebruik, niks 

bleef bespaard. Ontzettend eng natuurlijk, maar het gaf wel een 

kick wanneer je klaar was.  Iedereen heeft hier heel veel van 

geleerd en zeer waarschijnlijk lessen opgestoken die nuttig blijven 

voor het hele leven.
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Buddy project

Om de jaarlagen met elkaar te verbinden zijn de honours studenten

in groepjes verdeeld met een B1, B2 en B3 student. Het groepje met 

de meest originele selfie zal een prijs ontvangen. 

Boksclinic 
Enkelvoudige mishandeling?

TEKST | JANOU KEMPKES | Voor de verandering 

geen juridisch verantwoorde bezigheden:  

op 11 april trokken enkele honoursstudenten 

de sportschoenen weer eens uit de kast voor 

een boksclinic. De les werd verzorgd door  

Ben van Till, een ervaren trainer bij RBV 

Crooswijk. De studenten mochten in tweetallen 

zich op elkaar uitleven, waarbij rake klappen zijn 

gevallen. Niet alleen onze knokkels, maar ook 

de buikspieren werden flink op de proef gesteld. 

Aan het einde daagde Ben iedereen uit voor 

een –eenzijdig– wedstrijdje in de ring. Hoewel 

iedereen driemaal anderhalve minuut alles gaf 

en Ben niet eens terugsloeg, eindigden wij meer 

buiten adem dan Ben zelf. Dit alles werd uiter-

aard beloond met een heus bokscertificaat.
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Kennismaking

De nieuwe lichting eerstejaars werd van 

harte welkom geheten bij het EHLC tijdens 

een etentje bij het restaurant Vicini.  

Zo konden zij gelijk elkaar en het bestuur 

beter leren kennen.

Open dag

Marketing in actie! Studievereniging 

Astrea is goed vertegenwoordigd op  

de Bachelor open dag.  

Geïnteresseerden konden hier een 

praatje maken met enthousiaste 

honoursstudenten. 
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Beschrijf jezelf in het kort

Ik ben 20 jaar en ik kom uit Nieuwegein. Nu op kamers in 

Rotterdam en geboren in Buenos Aires. Ik hou van zingen, dansen 

en reizen. Je kunt mij herkennen aan mijn vrolijkheid, liefde voor 

ravioli en musicals. Uitgaan in Rotterdam of een middagje shoppen 

vind ik ook erg leuk om te doen.

Waarom wil je in het EHLC blijven? 

Ik heb in de afgelopen weken heel veel geleerd en dat zou ik niet 

willen missen. Het bezoek aan de rechtbank van Rotterdam was 

het meest interessant tot nu toe. Het heeft veel geholpen voor 

het tentamen strafrecht. Ook is het fijn dat mijn medestudenten 

zo gemotiveerd zijn tijdens de werkgroepen. 

Waarom heb je gekozen voor een studie in Rotterdam?

Rotterdam is een grote, internationale en multiculturele stad en 

dat spreekt mij enorm aan. Er is hier altijd wel wat te doen. 

Vanzelfsprekend was het geweest als ik in Utrecht was gaan stu-

deren, maar dat was een beetje te klein voor mij. Ik heb altijd al 

van grote steden met vele soorten mensen gehouden. Het is fijn 

om je zo klein te voelen in een grote stad. 

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Over vijf jaar heb ik een lange internationale reis achter de rug en 

ben ik bezig met een stage. Waar ik precies stage wil doen weet 

ik niet, maar ik wil zeker bezig zijn met het opbouwen van mijn 

carrière. Het is nu te vroeg voor mij om te weten wat ik later wil. 

Ik verander heel vaak van gedachten. Voor ik ergens settle, wil ik 

wel genoeg van de wereld gezien hebben. 

Lucía Talamoni
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Beschrijf jezelf in het kort

Ik ben Maarten Nieuwenhuijsen, geboren en getogen in Rotterdam. 

Na een aantal jaren te hebben gereisd en gesport ben ik dit jaar 

toch weer begonnen met studeren, wat me tot nu toe goed bevalt. 

Je kan me herkennen aan mijn Feyenoord vaantje dat altijd aan 

mijn tas hangt.

Waarom wil je in het EHLC blijven? 

Ik wil bij het EHLC blijven, zodat ik in een omgeving blijf met veel 

gemotiveerde medestudenten, studenten die net als ik de onderste 

steen boven willen halen om zo je kennis zo veel mogelijk te ver-

breden en verdiepen.

Waarom heb je gekozen voor een studie in Rotterdam?

Ik kom uit Rotterdam, woon sinds een paar jaar met een paar 

vrienden in Rotterdam en zie mezelf niet snel uit Rotterdam ver-

trekken, tenzij ik het verruil voor een ander land. 

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

In het buitenland, waar de zon zo vaak mogelijk schijnt. Ik ben in 

ieder geval afgestudeerd van het Erasmus om vervolgens nooit 

meer terug te hoeven komen, voor tentamens dan, een netwerk-

borrel is altijd mogelijk. Ik ben van plan om bij een groot kantoor 

te gaan werken, om zo een heleboel ervaring op te doen, om zo 

uiteindelijk mijn eigen zaak te beginnen.

Maarten 
Nieuwenhuijsen
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Welke activiteit met het EHLC is je het meest bijgebleven?

 De activiteit met het EHLC die mij het meest is bijgebleven, is het 

bezoek aan de Europese Commissie en het Europees Parlement 

in Brussel. We kregen een rondleiding in de plenaire vergaderzaal, 

de gastsprekers waren ervaringsrijk en spraken vol enthousiasme. 

Kortom, het was een goed georganiseerde dag. 

Wat vind je het leukste vak tot nu toe en naar welk vak kijk je 

uit? 

Het leukste vak tot nu toe vind ik verbintenissenrecht, mede omdat 

ieder persoon dagelijks te maken krijgt met het verbintenissenrecht 

en omdat het een belangrijk en omvangrijk rechtsgebied is. Het vak 

waar ik naar uitkijk is arbeidsrecht, omdat het een rechtsgebied is 

dat continu in ontwikkeling is en zich aanpast aan de maatschappij. 

Daarnaast biedt het arbeidsrecht belangrijke inzichten, die voor de 

rest van je leven waardevol zullen zijn. 

Wat is jouw ‘hidden spot’ in Rotterdam? 

Harbour Club, een restaurant met een bijzondere locatie, gezellige 

sfeer en fantastisch interieur. 

Waar ben je naast je studie vaak mee bezig? 

Naast mijn studie houd ik me bezig met vrijwilligerswerk, zo ben 

ik een mentor bij mentorschap West-Brabant, geef ik bijles aan 

middelbare scholieren en ben ik actief bij de gemeente ter onder-

steuning van juridische problemen, waar vluchtelingen mee te 

kampen krijgen. In mijn vrije tijd houd ik van sporten en gezellige 

dagen inplannen met familie of vrienden. 

Ilham Ezzamouri
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Welke activiteit met het EHLC is je het meest bijgebleven?

Voor het vak verbintenissenrecht hebben we het boek ‘Van smart 

naar geld’ gelezen en daarover gesproken met professor 

Lindenbergh. Hierdoor hebben we veel inzicht gekregen in de 

wijze waarop slachtoffers van letselschade de (vaak lange) juridi-

sche procedure ervaren. Dit heeft me erg aan het denken gezet 

over de belevingswereld van slachtoffers: wat voor een jurist van-

zelfsprekend is, komt heel anders over op de mensen die met het 

recht te maken krijgen.

Wat vind je het leukste vak tot nu toe en naar welk vak kijk je 

uit? 

Tot nu toe vond ik verbintenissenrecht het interessantste vak.  

Ik werk bij de Rechtswinkel Dordrecht, waar we vaak geconfron-

teerd worden met privaatrechtelijke kwesties. Het vak was voor 

mij erg ‘nuttig’. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar alle vakken die 

nog komen, maar met name naar handelsrecht, formeel straf-

recht en rechtsfilosofie. Ik vind filosofie een boeiend vakgebied 

en het lijkt me dan ook leuk om dit op het recht toe te passen.

Wat is jouw ‘hidden spot’ in Rotterdam? 

Als je net als ik dol bent op Mexicaans eten, moet je een keer bij 

Supermercado de taco’s, batatas fritas (zoete aardappel frietjes) 

en churros gaan proberen.

Waar ben je naast je studie vaak mee bezig? 

Als ik niet met leerdoelen maken of EHLC-gerelateerde activiteiten 

bezig ben, doe ik vrijwilligerswerk bij Stichting Rechtswinkel 

Dordrecht, kijk ik graag sciencefiction films met mijn vriend of 

kook ik ‘culinair’ voor mijn familie. Elke dinsdagavond ben ik in de 

danszaal te vinden met mijn hiphopgroep. Zo nu en dan probeer 

ik mezelf uit de knoop te halen op mijn yogamatje. 

Janou Kempkes
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Wat is je mooiste herinnering aan het EHLC?

Mijn mooiste herinnering aan het EHLC is de studiereis naar 

Edinburgh. Na drie jaar vol onderwijsgroepen en modules leer je 

elkaar als groep goed kennen. Het is dan ook extra leuk om een 

keer wat tijd met elkaar door te brengen buiten de setting van de 

Erasmus Universiteit. En het feit dat het dagenlang mooi weer 

was in het altijd zo regenachtige Schotland, maakt de herinnering 

alleen maar mooier.

Hoe ziet je wekelijkse onderwijsgroep eruit? 

Het bijzondere aan de wekelijkse onderwijsgroepen van het EHLC 

is dat er ontzettend veel interactie is tussen de studenten. In een 

reguliere onderwijsgroep kennen de meeste studenten elkaar niet 

en dit maakt alles een stuk stroever. Bij de EHLC onderwijsgroepen 

is er daardoor bijvoorbeeld veel ruimte voor discussie bij de voor-

bespreking. Op dat soort momenten komen juist de interessante 

gesprekken op gang.

Wat motiveert je?

Mijn motivatie bestaat voor een groot gedeelte uit mijn nieuws-

gierigheid. Ik wil altijd nieuwe dingen ontdekken, zodoende blijf ik 

altijd gemotiveerd.

Wat is je grootste trots uit je (juridische) curriculum tot nu toe?

Een half jaar doorbrengen aan de University of Hong Kong is mijn 

grootste trots tot nu toe. Vakken volgen in de Common Law, les 

krijgen van allerlei topprofessoren, een setting vol internationale 

studenten, is iets waar ik niet alleen trots op ben, maar wat ook 

nog eens een geweldige ervaring was.

Wat zijn je plannen na het afronden van je bachelor?

Mijn plannen bestaan uit het volgen van een internationale master.

Pim van Grieken 
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Wat is je mooiste herinnering aan het EHLC?

De studiereis naar Edinburgh (lees: Edinbruh) in het derde jaar. 

Vooral het Supreme Court met de grappige gids en zijn anekdotes 

over Burke en de ‘Piano room’ waren erg leuk. Daarnaast waren 

de avonden ook erg gezellig. 

Hoe ziet je wekelijkse onderwijsgroep eruit? 

Alle honours-studenten zijn stipt op tijd, al dan niet een kwartier 

van tevoren aanwezig. Zodra het 9:00 is zijn we allemaal direct stil 

en staken we onze gesprekken over o.a. het weekend. Dan volgen 

de uiterst serieuze voor- en nabespreking, waarbij wij geconcen-

treerd het probleem bespreken zonder te worden afgeleid door 

de bespreking van andere niet-relevante onderwerpen. Na de 

intensieve onderwijsgroep van maar liefst 2 uur en 15 minuten 

gaan wij meestal gezellig lunchen in de Food Court.

Wat motiveert je?

Mijn droom om later advocaat te worden. Het liefst bij een middel-

grootkantoor. Het belangrijkste hierbij vind ik dat ik mezelf kan 

blijven ontwikkelen in een omgeving waar ik me prettig voel.  

Wat is je grootste trots uit je (juridische) curriculum tot nu toe?

Mijn voorzitterschap bij de Stichting Rechtswinkel Rotterdam van 

mei 2016 – mei 2017. Het was een ontzettend grote verantwoor-

delijkheid om een stichting draaiende te houden. Ik heb dit met 

veel plezier gedaan en ik heb er veel van geleerd. 

Wat zijn je plannen na het afronden van je bachelor?

Allereerst heel erg genieten van de zomervakantie door o.a. een 

paar weken de zon op te zoeken (in het buitenland) en naar leuke 

terrassen te gaan met vriendinnen. Na een hele relaxte zomerva-

kantie hoop ik met frisse moed te beginnen aan het Double Degree 

Programme: arbeidsrecht & ondernemingsrecht aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam.

Priscilla 
Haricharan
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Blokactiviteiten 
commissie
Hannah Korteweg (voorzitter), Diego Guerrero Obando, Jessica Keemink,  
Maite van Noort, Ludo Stroo, David Bakankus en Jeroen Schimmer.
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De Blokactiviteitencommissie is verantwoordelijk voor het orga-

niseren van de blokactiviteiten. Dit zijn verplichte, vakgerelateerde 

activiteiten die elk blok worden georganiseerd in het kader van 

het vak dat op dat moment gevolgd wordt. De activiteiten zijn 

bedoeld om de studenten zich te laten verdiepen in het vak en 

om een beeld te krijgen van de praktijk.

De commissie bestaat uit studenten uit het eerste, tweede en 

derde jaar. Voorzitter van de commissie is Hannah Korteweg, 

tweedejaarsstudente. De eerstejaarsstudent is Jeroen Schimmer. 

De tweedejaarsstudenten zijn Ludo Stroo, Jessica Keemink, 

Maite van Noort en Diego Guerrero Obando. David Bakankus is 

onze derdejaarsstudent. Rozemarijn Verhaeren en Chantal van 

der Vis zijn de bestuursleden die bij onze commissie betrokken zijn.  

Dit jaar hebben we een aantal interessante activiteiten opgezet. 

De eerstejaarsstudenten begonnen het jaar met het vak inleiding 

rechtswetenschap. In het kader van dit vak heeft prof. mr. dr. 

Gaakeer, bijzonder hoogleraar Rechtstheorie aan de Erasmus 

Universiteit en raadsheer bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage, een 

lezing gegeven over het werk als raadsheer. Verder hebben de 

studenten tijdens het vak inleiding strafrecht een bezoek gebracht 

aan de rechtbank en daar drie verschillende zaken bijgewoond. 

Tijdens het blok Inleiding Internationaal en Europees recht hebben 

de studenten het College voor de Rechten van de Mens bezocht 

en daar zittingen bijgewoond. De eerste zitting betrof een klacht 

over afkomst, de tweede zitting een klacht over chronische 

ziekte/handicap. 

De tweedejaarsstudenten zijn dit jaar in het kader van het vak 

European Union Law een dag naar Brussel gereisd. Hier hebben 

zij een bezoek gebracht aan het Europees Parlement en aan de 

Europese Commissie. Tijdens materieel strafrecht hebben zij 

verder een bezoek gebracht aan Politie Dordrecht. Hier hebben 

ze een kijkje in de alledaagse praktijk gekregen en het cellen-

complex kunnen bezoeken. Een andere interessante activiteit 

was het interactieve college van prof. Lindenbergh in het kader 

van het vak verbintenissenrecht. Deze activiteit had betrekking 

op letselschade en de ervaring van de slachtoffers daarbij. 

Tenslotte is er tijdens handelsrecht een bezoek gebracht aan 

Kneppelhout en Korthals Advocaten. Tijdens deze activiteit hebben 

de studenten het kantoor bezocht en zijn ze goed voorbereid op 

het tentamen door dhr. Spanjaart en dhr. Padberg.

De derdejaarsstudenten zijn het jaar begonnen met een minor. 

De eerste blokactiviteit is dan ook pas georganiseerd tijdens blok 

3, bestuursrecht. De studenten zijn dit blok door de gemeente 

uitgenodigd om als gasten van de Raad de gemeentelijke raads-

vergadering bij te wonen. Voordat de raadsvergadering begon 

hebben de raadsleden verteld over het raadswerk en de 

gemeentelijke politiek. Ook hebben de studenten tijdens dit vak 

een lezing gehad van enkele personen met een adviespraktijk. 

Vervolgens hebben de studenten een specifieke casus uit de 

praktijk uitgewerkt. Tijdens het vak Public International Law heb-

ben zij het Joegoslaviëtribunaal bezocht waar zij verschillende 

medewerkers van het tribunaal hebben gesproken.

Tot nu toe hebben we als Blokactiviteitencommissie veel inte-

ressante blokactiviteiten neergezet, waar we erg trots op zijn. 

We hopen dat de Blokactiviteitencommissie van volgend jaar 

met net zo veel enthousiasme en plezier aan de slag gaat en wij 

wensen hen alvast veel succes!
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Module 
commissie
Samuel van Eijnatten, Nilab Ahmadi, Aleyna Yilmaz, Rudolf Rebel, Emy Knikman  
en Jet van Elven (voorzitter).
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De taak van de modulecommissie is het organiseren van verbre-

dende en verdiepende activiteiten (modules), meestal bestaande 

uit twee bijeenkomsten. Vaak gaat het hierbij om (interactieve) 

colleges plaatsvindend op de universiteit zelf, maar het kan ook 

zo zijn dat er een bezoek wordt gebracht aan bijvoorbeeld een 

kantoor of voorstelling. De onderwerpen van deze modules zijn 

juridische thema’s die niet of weinig terugkomen in de bachelor, 

maar bijvoorbeeld ook zaken die vrijwel losstaan van de rechten-

studie, zoals etiquette of filosofie. 

Het is de bedoeling dat ieder lid van Astrea elk jaar vier modules 

volgt (maar meer mag altijd), om deze reden is het onze taak om 

een zo groot en gevarieerd mogelijk aanbod te creëren. Om pre-

cies te zijn moesten er dit jaar 20 verschillende modules worden 

georganiseerd; behoorlijk wat werk dus. 

Gelukkig verliep alles binnen onze commissie erg goed. 

Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, en hier zijn leuke 

modules uitgerold. Op het moment van schrijven zijn we druk 

bezig met het organiseren van een module Gezondheidsrecht, 

Brexit en Mensenrechten. 

Natuurlijk zijn wij ook tegen de nodige problemen aangelopen; 

zo was bijvoorbeeld de module Etiquette erg duur, en konden 

sommige modules uiteindelijk helaas niet (of met veel vertraging, 

zoals bij Complottheorieën) plaatsvinden. Toch hebben we dit 

vaak goed kunnen oplossen. Bovendien kregen we ook af en toe 

wat hulp van buitenaf. Op deze manier zijn bijvoorbeeld de 

modules Bezieling in het recht en Arbeidsmarkt ontstaan. 

Kortom: het was een geslaagd jaar voor de Modulecommissie!

Ten slotte twee commissieleden aan het woord:

Rudolf

Als je een idee hebt dat je wil gaan uitwerken tot module, gaat 

dit gaat vaak goed, maar soms ook niet. Aan het begin van het 

collegejaar stond een belangrijk nieuwsitem centraal: de race 

om het Witte Huis. Een module hierover organiseren werd mijn 

missie. Helaas is het anders gelopen dan ik voor ogen had. Voor 

een module dien je namelijk deskundige mensen uit te nodigen, 

maar onvoldoende tijd en beschikbaarheid van verschillende 

sprekers speelde mij parten. Gelukkig was mijn zoektocht niet 

tevergeefs. Via professoren en hoofddocenten ben ik in contact 

gekomen met professor Haverland van de sectie Politicologie.  

In samenwerking, hebben we uiteindelijk een prachtige module 

Europese Politiek neergezet. 

Emy

Met de organisatie voor de module Rechtseconomie zijn Jet en 

ik vorig jaar al begonnen, omdat we het erg jammer vonden dat 

dit vak niet meer in de bachelor werd aangeboden. We hebben 

toen meneer Visscher en meneer Van den Bergh benadert die 

wel interesse hadden in het geven van zo’n module. Deze module 

was vorig jaar zo’n succes dat we besloten de module dit jaar, in 

overleg met beide heren, opnieuw aan te bieden. Wegens het 

grote succes van de module hebben we dit jaar bovendien zelfs 

een verdiepende module georganiseerd. Na het volgen van de 

beide modules vind ik het nog steeds jammer dat het vak niet in 

de bachelor wordt aangeboden, maar het is toch een beetje 

goedgemaakt.
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Chelsea Grauwmeijer, Danisha Karansing en Leonard Huisman (voorzitter).

Kas 
commissie
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De Kascommissie controleert de financiën van Astrea. Ze doet 

onderzoek naar de balans en de staat van baten en lasten van de 

vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering brengt de 

Kascommissie verslag uit van haar bevindingen. Het onderzoek 

dat de Kascommissie doet bestaat uit drie aspecten: de Kas-

commissie gaat na of de informatie in het financiële verslag cor-

rect is, ziet erop dat de vereniging de geldende wettelijke bepa-

lingen naleeft en onderzoekt of de vereniging onnodige risico’s 

loopt.

De Kascommissie bestaat uit drie leden. De Kascommissie ver-

gadert slechts een aantal keer per jaar rondom de algemene 

ledenvergaderingen. Dit zijn de drukste periodes voor de kas-

commissie. De staat van baten en lasten wordt er dan bij gepakt 

en vergeleken met de facturen. Ook wordt er gekeken of er 

opvallende verschillen zijn met het vorige jaar. Tot nu toe is alles 

nog perfect in orde en hoeft de kascommissie zich dus nergens 

zorgen over te maken. 

Nog een aantal tips voor de volgende Kascommissie:

• Controleer of de bedragen die vermeld staan in het financi-

ele verslag terug te vinden zijn op de balans. 

Achtereenvolgens kijk je na of je voor boekingen een factuur 

kan vinden en of deze is betaald. Het is niet nodig om dit 

voor alle facturen te doen. Neem om te beginnen alleen de 

grootste en/of meest opvallende facturen. Pas als er bedragen 

niet kloppen, of terug te vinden zijn, is verder onderzoek 

nodig. 

• De penningmeester van Astrea en de directie van het EHLC 

vergaderen samen over de inkomsten en uitgaven van de 

vereniging en bespreken plannen voor de toekomst. Zorg dat 

je hier als Kascommissie bij bent, dan heb je de helft van je 

werk al gedaan!

• Vergelijk de inkomsten en uitgaven van de vereniging met 

die van vorig jaar. Rapporteer opvallende verschillen en 

onderzoek waar ze vandaan komen. 

• Bespreek de financiële plannen van de vereniging voor het 

aankomende studiejaar en neem die mee in je eindverslag. 
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Sociaal gerichte 
activiteiten 
commissie
Cleo van Gorkom, Nicole Smits, Wendy de Koning, Yillis Smit, Bradley Malais 
en Jordy Lebbink (voorzitter).
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De mens is van nature een sociaal wezen.  We zijn continu op 

zoek naar de groep individuen waarbij we ons het prettigst voelen. 

Om dit aspect nogmaals te benadrukken is de Sociaal gerichte 

Activiteitencommissie in het leven geroepen. Onze commissie 

heeft tot doel om te zorgen voor de broodnodige ontspanning 

en gezelligheid. Daarnaast dragen wij ook de zorg voor het con-

tact tussen de verschillende leerjaren. Specifiek: om dit contact 

te verbeteren en te stimuleren. Deze doelstellingen moeten 

ieder jaar weer opnieuw gerealiseerd worden, omdat er na ieder 

studiejaar een aantal EHLC-studenten vertrekken waarna er ook 

weer nieuwe EHLC-studenten bijkomen. Het is dan ook de kunst 

om de niet alleen de relaties binnen de leerjaren zelf te verbeteren, 

maar ook de relaties tussen de leerjaren onderling.  

 

De Sociaalgerichte Activiteitencommissie bestond dit jaar uit 

maar liefst zes mensen: Cleo van Gorkom, Nicole Smits, Wendy 

de Koning, Yillis Smit, Bradley Malais en Jordy Lebbink. Onze 

commissie stond onder leiding van Rozemarijn Verhaeren en 

Chantal van der Vis. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, rea-

liseer ik mij pas dat de commissie voornamelijk werd gevormd 

door vrouwen. Dit brengt mij bij de vraag of vrouwen dan echt 

socialer zijn ingesteld dan mannen? Het antwoord zal ik je echter 

niet kunnen geven, maar wat ik wel kan zeggen is dat deze 

commissie van begin af aan werd gedomineerd door gezellig-

heid en enthousiasme. Dat daarnaast de commissie dit jaar bijna 

volledig uit B3 studenten heeft bestaan, is ook puur toeval. Of is 

het misschien juist kenmerkend voor de groepsdynamiek uit B3? 

Ook dit antwoord zal ik je niet kunnen geven, maar feit blijft dat 

de volgende SGA-commissie geheel nieuw leven ingeblazen zal 

worden omdat de huidige commissie grotendeels volgend jaar 

zal vertrekken uit het EHLC (althans, dat hopen we). 

 

Dit jaar hebben we getracht om meer activiteiten te organiseren 

dan de jaren ervoor. Ik denk dat deze doelstelling voor onszelf 

reeds behaald is. Zo hebben we onder meer dit jaar diverse 

etentjes georganiseerd, een boksclinic en een aantal borrels.  

Er staat ons dit jaar echter nog meer te wachten. Op het moment 

van schrijven zal er nog minstens één borrel georganiseerd wor-

den, een afscheidsdiner voor de B3 studenten en natúúrlijk wacht 

iedereen nog op de apotheose van het jaar. Vorig jaar was het 

slotstuk van de Sociaalgerichte Activiteitencommissie de BBQ in 

blok 8. Ook dit jaar zal onze commissie zorg dragen voor een 

‘spektakelstuk’. Wat deze activiteit is? Dat blijft nog even geheim.  

 

Tot slot zouden wij willen eindigen met een oproep aan alle stu-

denten die volgend jaar deel uitmaken van Astrea. Wij hebben dit 

jaar gemerkt dat de opkomst bij verschillende activiteiten achter 

blijft bij bepaalde studiejaren. Dit vinden wij jammer, want de 

eenheid binnen onze vereniging is bepalend voor onze uitstraling 

naar anderen.  Wij willen alle studenten van volgend jaar dan ook 

vragen open te staan voor onze activiteiten, want de gezelligheid 

binnen Astrea ligt in jullie handen.
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Lotte Bartels (voorzitter), Walther Haksteeg, Alveria Dinzey, Maxime van Oers,  
Priscilla Haricharan en Brechje Keukens. 
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De symposiumcommissie organiseert de afsluiting van het aca-

demische jaar, namelijk: het symposium. Dit jaar hebben we 

ervoor gekozen om het net wat verder buiten onze ‘comfort-

zone’ te zoeken en te gaan voor inspirerende gastsprekers die 

ons nieuwe dingen kunnen vertellen over rechtsgebieden waar 

(hopelijk) nog niet veel studenten mee te maken hebben gehad. 

Zo proberen we eigenlijk te laten zien dat een rechtenstudie veel 

meer te bieden heeft dan dat de meeste studenten denken.  

We hebben ons best gedaan om leuke gastsprekers voor jullie te 

regelen en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes, zodat ook de 

borrel die plaatsvindt na het inhoudelijke deel een groot succes 

wordt. Daarnaast wordt op het symposium de almanak uitgereikt 

en wordt er afscheid genomen van de tweede lichting studenten 

van het Erasmus Honours Law College. 

Ik vind het een eer om mezelf dit jaar voorzitter van de symposium-

commissie te mogen noemen. De hele commissie heeft keihard 

gewerkt en ik ben dan ook erg trots op hen allemaal. Soms hadden 

we wel met wat tegenslagen te maken, maar eigenlijk is het dit 

jaar over het algemeen erg soepel verlopen. We zijn al vroeg in 

het jaar begonnen met het organiseren en dat is erg fijn, omdat 

de dingen dan gewoon op tijd geregeld zijn en dat scheelt een 

hoop stress. Het kostte eerst wel wat moeite om een goede 

locatie te vinden, omdat we eigenlijk een locatie buiten de EUR 

wilden, maar was dit helaas niet mogelijk binnen het budget. 

Ten tijde van het schrijven van dit stuk heeft het symposium nog 

niet plaatsgevonden en moet er nog een hoop geregeld worden, 

maar ik heb er al het vertrouwen in dat het helemaal goed gaat 

komen en dat we er een mooie avond van gaan maken. Binnen 

de commissie hebben we een duidelijke taakverdeling en ik denk 

zeker dat dit heeft bijgedragen aan de goede samenwerking.  

We helpen elkaar als het nodig is en het is erg fijn dat je dingen 

met een gerust hart aan iemand kunt overlaten, omdat je zeker 

weet dat het goed gaat komen. Zo heeft Walther alles in het 

werk gesteld om de beste, leukste en meest interessante gast-

sprekers voor jullie te regelen, heeft Brechje ervoor gezorgd dat 

we qua hapjes en drankjes niets tekortkomen, kunnen we in een 

mooie zaal terecht dankzij Alveria en zorgen Maxime en Priscilla 

voor een mooie afsluiting van de EHLC-tijd voor de B3-studenten. 

Kortom, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en ik vond het 

dan ook erg leuk dat ik dit jaar het symposium met hen heb 

mogen organiseren. 
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De reiscommissie maakte dit schooljaar haar debuut: dit jaar is 

de eerste studiereis van het Erasmus Honours Law College 

georganiseerd.  Het betrof een driedaagse studiereis naar 

Edinburgh te Schotland en was bedoeld voor de derdejaars stu-

denten van het EHLC. De studenten hebben verschillende 

studie gerelateerde activiteiten ondernomen op de reis. Zo stond 

er onder andere een bezoek aan het Schotse Parlement en The 

Supreme Court op het programma. Ook hebben de studenten 

een kijkje kunnen nemen in het leven van Schotse studenten 

door een rondleiding te krijgen op The University of Edinburgh, 

waar gelegenheid was om vragen te stellen aan studenten en 

docenten. Kortom, een leerzame reis dus! Maar ook voor cultuur 

en gezelligheid was er zeker ruimte. Zo zorgde The Edinburgh 

Castle voor een adembenemend uitzicht en werden de dagen 

afgesloten met een hapje en een drankje met de groep. De eerste 

studiereis was dus zeker een succes! 

Om deze reis te kunnen organiseren hebben we verschillende 

taken moeten verrichten. Als eerste hebben we een bestemming 

moeten kiezen. De keuze viel op Schotland, en meer specifiek, 

op de stad Edinburgh. Vervolgens moest bezien worden of we 

genoeg aanmeldingen zouden krijgen. Dit was het geval, zodat 

we definitief groen licht hadden om de reis te gaan regelen. 

Hierna ging alles eigenlijk als een sneltrein. In een korte tijd hebben 

we vliegtickets, verblijf en activiteiten geregeld. Ook moest 

gekeken te worden of de reis gesubsidieerd kon worden. Zoals 

hierboven is aangegeven, was de reis, zeker voor een eerste 

keer, een succes en kan de reiscommissie tevreden zijn met het 

resultaat.

Aangezien het de eerste studiereis van het EHLC was, was het 

best lastig om de reis te organiseren. We zijn dan ook tegen een 

aantal dingen aangelopen. Zo hebben we ervaren dat het best 

lastig kan zijn om activiteiten te organiseren. Niet iedereen zit 

erop te wachten om een groep rechtenstudenten een rond-

leiding te geven of om de studenten wat te vertellen over het 

Schotse recht. Ook was het lastig om data te prikken voor de 

activiteiten. Deze moeten voor de partijen die ze aanbieden 

natuurlijk ook goed uitkomen op de gewenste data. Ten slotte 

hadden we graag meer tijd gehad om de reis te plannen, zodat 

ook op tijd subsidie aangevraagd kon worden. Dit lag echter 

meer aan het feit dat dit de eerste studiereis van het EHLC was 

en we dus gewoon ervaring misten. Al met al zijn we als com-

missie dus tevreden over het resultaat. Met de ervaring die is 

opgedaan dit jaar weten we dan ook zeker dat de volgende stu-

diereis (en de daar op volgende reizen) een nog groter succes 

zullen zijn!
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De Astrea marketingcommissie van het collegejaar 2016-2017 

bestond uit de volgende personen: Leonard Roobol, Romy de 

Galan, Peter Helwig, Jurriaan van Mil, Hester Groen (commissie-

voorzitter), David Mees (toenmalig commissievoorzitter en huidig 

commissaris marketing) en Maarten Verhoeven (toenmalig com-

missaris marketing). 

De marketingcommissie heeft als primair doel om Astrea en het 

Erasmus Honours Law College op de kaart te zetten. Dit is een 

groot doel waarin verschillende taken besloten liggen. Om naams-

bekendheid te creëren is het van belang om informatiebronnen 

over het programma, toegankelijk voor verschillende doelgroe-

pen, op te zetten en bij te houden. Een strakke website met dui-

delijke informatie, een levend Facebook-account en een 

LinkedIn met goede contacten zijn hierbij onmisbaar. Hiervoor 

moet regelmatig content worden bedacht en teksten worden 

geschreven. Ook zorgt de marketingcommissie voor de 

vertegen woordiging van het EHLC en Astrea op de open dagen 

van de universiteit. 

De bovenstaande taken hebben de commissieleden dit jaar weer 

goed beziggehouden. Nieuwe studenten zijn op de open dagen 

geïnformeerd over het EHLC en de uitdaging die hierin zit.  

De huidige honoursstudenten zijn op de hoogte gebracht van 

activiteiten die de studenten uit andere jaren hebben verricht. 

Het hoogtepunt voor de marketingcommissie dit jaar is geweest 

dat er een gloednieuwe website is gelanceerd waarop in beeld 

en tekst duidelijk naar voren komt wat het EHLC en Astrea 

inhouden, welke commissies zij heeft, hoe je je kunt aanmelden 

voor het programma en nog veel meer. Mocht je de website  

nog niet hebben gezien, kun je altijd een kijkje nemen op  

www.ehlc-astra.nl! Ook zijn de commissie en het bestuur geza-

menlijk druk bezig geweest met het opzetten van een nieuwsbrief 

die wordt gepubliceerd en verspreid onder de studenten en alle 

secties van de ESL. 

Als tweede mijlpaal kan worden genoemd dat er grote stappen 

zijn gezet in het kader van de externe marketing en acquisitie 

van Astrea. Bestuursleden Jan-Willem Verlek en David Mees 

hebben ons honoursprogramma gepresenteerd bij verschillende 

mooie advocatenkantoren in Rotterdam met als doel sponsoren 

te werven. 

Een onvergetelijk moment dit jaar is dat verschillende commis-

sieleden op de open dag hebben rondgelopen in een toga, om 

zo een onvergetelijke indruk achter te laten bij alle toekomstige 

studenten. Bovendien heeft de commissie het dit jaar ontzettend 

gezellig gehad. Naast al het harde werk bij het opzetten en uit-

voeren van de plannen, hebben we veel gekletst en lief en leed 

gedeeld over onder andere tentamencijfers, maki-pakken, 

snijkruizen, een Astrea mascotte en nog meer maki-pakken. 

Uiteraard hopen wij dat de marketingcommissie van volgend jaar 

onze werkzaamheden met net zo veel enthousiasme en gezel-

ligheid zal voortzetten! 
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Marit Rijndorp (voorzitter), Melissa de Groot en Sharona Lemmen.

Alumni 
commissie
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De eerste lichting EHLC-studenten heeft vorig jaar afscheid 

genomen van EHLC-Astrea en daarmee zijn zij de eerste alumni 

van het Erasmus Honours Law College. Astrea wil graag dat 

alumni betrokken blijven en daarom is besloten om dit jaar de 

eerste alumnicommissie op te richten. Marit Rijndorp (voorzit-

ter), Sharona Lemmen en Melissa de Groot hadden de primeur: 

zij vormen samen de eerste alumnicommissie en hebben hiermee 

de taak op zich genomen om de alumni bij Astrea betrokken te 

houden, maar Astrea ook bij haar alumni. 

Maar hoe zorg je voor betrokkenheid? Het belangrijkste punt is 

om in de beginfase van afscheid het contact te onderhouden 

met de alumni. Daarom hebben de alumni namens Astrea een 

kerstkaart ontvangen met als onderliggende boodschap: ‘Astrea 

is je nog (lang) niet vergeten’. Het EHLC bestaat een hechte 

groep studenten waarbij iedereen elkaar kent. Astrea en haar 

leden zullen de alumni dan ook echt niet vergeten!

De groep alumni is nog klein, slechts een kleine groep studenten 

heeft het Erasmus Honours Law College volledig afgerond.  

Zij volgen nu een master in Rotterdam of aan een andere univer-

siteit. Het leek de commissie daarom waardevol voor de huidige 

EHLC-studenten om contact te hebben met masterstudenten 

die uit hetzelfde uitdagende programma komen als zij. De alumni 

zijn namelijk de beste graadmeter om te peilen hoe uitdagend 

en verrassend de master is. Helaas is een evenement – zoals een 

speeddate met alumni – dit jaar nog niet van de grond gekomen, 

maar dit plan wordt voor de toekomst zeker uitgewerkt. 

Zodra de alumni in het werkveld terecht komen en als advocaat, 

bedrijfsjurist of officier van justitie aan het werk gaan, wordt het 

contact tussen alumni en student steeds waardevoller. Astrea en 

de alumnicommissie kijken er dan ook naar uit om ervaringen te 

delen en hiermee de keuzes van studenten te beïnvloeden door 

middel van contact met ervaringsdeskundigen.

Het afgelopen jaar heeft er in ieder geval een gezellige borrel 

plaatsgevonden, waarbij alumni en de huidige studenten van 

Astrea herinneringen hebben kunnen ophalen en er voldoende 

tips zijn uitgewisseld omtrent de naderende masterkeuze. Ook 

zijn de alumni – in overleg met de symposiumcommissie – uit-

genodigd om het symposium van dit jaar bij te wonen. Dit is hét 

moment om bij te praten en ervaringen uit te wisselen, zowel 

voor studenten met alumni als alumni onderling. De band tussen 

alumni is natuurlijk ook van groot belang!

Al deze kleine dingen zorgen ervoor dat de EHLC-alumni Astrea 

niet zullen vergeten en zich eventueel nog willen inzetten voor 

deze mooie studievereniging, waar wij allen veel herinneringen 

aan hebben. In de toekomst zal het contact tussen alumni en 

Astrea met inzet van de toekomstige alumnicommissies onder-

houden worden! De huidige commissie is er trots op dat zij net 

als voorgaande jaren een robuuste fundering kon neerzetten, die 

in de toekomst alleen maar sterker zal worden. 
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