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     Voorwoord 

In de eerste plaats wil ik hier het bestuur van het NJCM hartelijk bedanken voor het openstellen van 

hun archieven. Hun toestemming om onderzoek te doen naar de organisatie opende een kelder 

zonder ramen, daglicht en frisse lucht, maar ook een schat aan materiaal. In het bijzonder verdienen 

Franka Olujic en Toos Verhaar, die met interesse , grote gastvrijheid en veel thee het onderzoek tot 

een zeer plezierige tijd maakten, een dankwoord. Daarnaast ben ik Egbert Myjer en Jenny 

Goldschmidt die zich ondanks hun drukke schema’s lieten interviewen en waardevolle context en 

informatie konden verschaffen zeer erkentelijk. Ook het geduld van mijn begeleidster Karin van 

Leeuwen, die planning na planning zag veranderen onder invloed van andere ideeën en een zich 

uitstrekkende stage dient geprezen te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

     Inleiding 

‘Eigenlijk moeten we een generatie kweken waarvan de mensen meer in termen van mensenrechten 

denken.’ Zo verwoordden in 1978 Egbert Myjer en Mark Biesheuvel, twee leden van het  Nederlands 

Juristen Comité voor Mensenrechten (NJCM), de ambities van deze recent opgezette organisatie in 

een interview met het Leidse studentenblad MARE.1  Het was niet best gesteld met de positie van 

mensenrechten in Nederland, aldus de twee, en dienden daarom veel meer onder de aandacht 

gebracht te worden. Universitair onderwijs ruimde er geen plek voor in, advocaten waren huiverig 

voor beroepen op mensenrechtelijke verdragen en rechtszoekenden onbekend met 

mensenrechtelijke concepten. Inmiddels zijn de tijden veranderd. Waar indertijd mensenrechten nog 

een tamelijk obscuur concept waren, lijkt de geuite wens nu uitgekomen. Mensenrechten zijn 

belangrijker dan ooit tevoren: niet alleen als morele aanspraken, maar ook als harde juridische 

garanties zijn ze niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Het succes is zelfs zo 

groot dat er de eerste fundamentele twijfels zijn geuit over de toekomstbestendigheid ervan.2  

Het is een opmerkelijke ontwikkeling: de centrale positie die mensenrechten nu innemen is 

geenszins vanzelfsprekend. Over deze ‘doorbraak’ van mensenrechten is veel gesproken, maar deze 

is nog niet direct bekeken vanuit de optiek van de juridische ontwikkelingen. Deze vonden, en 

vinden, nu juist vaak onder de radar van publieke aandacht plaats. Het zijn in de eerste plaats 

betrokken juristen die deze ontwikkelingen in gang zetten. Het verhaal van de ambitie van een kleine 

Leidse juristenvereniging om ‘het denken in termen van mensenrechten te bevorderen’ is dan ook 

het onderwerp van dit onderzoek. 

 In de eerste plaats is dit een verhaal over de geschiedenis van het NJCM in de periode 1974-

1994. Het NJCM verwerd van een klein aantal activistische juristen tot een gerespecteerde NGO met 

hechte banden met de overheid. Uiteindelijk had het NJCM zich in 1994 definitief gevestigd in de 

Nederlandse civil society. Dat roept de vraag op hoe deze ontwikkelingen plaats kon vinden: wat 

waren de redenen voor dit succes? Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar een aantal 

sleutelmomenten, zowel intern organisatorisch als extern in het maatschappelijke veld. Hierdoor kan 

een beeld geschetst worden van de  beslissende wissels die de organisatie in zijn geschiedenis 

omzette. Ook komt de vraag naar wat het NJCM heeft toegevoegd aan de plaats en doorbraak van 

mensenrechten in Nederland in deze context onmiskenbaar naar voren. Deze is dan ook een vitaal 

onderdeel van het verhaal.   

                                                           
1 NJCM Knipselmap, ‘We moeten een generatie kweken’ MARE 24 augustus 1978. 
2 Stephen Hopgood, ‘The Endtimes of Human Rights’ (New York 2013).  
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 Ten tweede hoop ik met dit onderzoek naar een juridische actieorganisatie aan te sluiten bij 

de bredere historiografie en juridische literatuur over mensenrechten en daar een nieuwe zienswijze 

aan toe te voegen. Juist door het NJCM als vertrekpunt te nemen kan veel gezegd worden over de 

samenhang tussen recht en geschiedenis. De twee disciplines komen elkaar langzaam tegen binnen 

dit gebied, maar toch valt er nog veel van elkaar te leren. In dit inleidende stuk zal dan ook eerst de 

bredere context geschetst worden van de bestaande studies over mensenrechten en de toegevoegde 

waarde van een studie naar het NJCM daarin. Niet alleen kan daarmee de ontwikkeling van 

mensenrechten in de Nederlandse binnenlandse context beter verklaard worden, ook kunnen 

eerdere aannames over de doorbraakgeschiedenis van mensenrechten aangevuld worden.   

  

   Mensenrechten in de geschiedenis: de doorbraak verklaard? 

De geschiedschrijving over mensenrechten kenmerkt zich door een opmerkelijke mate van aandacht 

de afgelopen jaren. ‘Human rights history has enjoyed a historiographical victory- a small place in the 

sun- in recent years’, zo stelde Samuel Moyn afgelopen zomer in Past and Present.3 Moyn kan het als 

geen ander weten. Na het verschijnen van zijn werk The Last Utopia: Human Rights in History in 2010 

is de geschiedenis van mensenrechten opgeschud, met een stroom aan publicaties tot gevolg. Deze 

zijn, in navolging van het werk van Moyn, vaak gericht op de bijzondere positie die de jaren zeventig 

innemen in de ‘ontdekking van de mensenrechten’.4 In hetzelfde stuk deed Moyn echter een 

opvallende uitspraak. In reactie op een poging van Stefan-Ludwig Hoffmann om niet de jaren 

zeventig maar de jaren negentig centraal te stellen als ‘doorbraakmoment’ van de mensenrechten 

stelde Moyn het volgende: ‘Hoffmann’s provocative resetting of the clock forward also looks to be 

the last interesting move available in the game of human rights history, at least until the rules are 

changed in ways no one currenty antipitates’.  

  Zijn we inderdaad aangekomen bij een soort ‘end of human rights history’? Ik denk dat Moyn 

te pessimistisch is: er valt daadwerkelijk nog aanvullend onderzoek te doen in dit veld, ook zonder 

poging de ‘doorbraak’ ergens in de geschiedenis te situeren. De plaats van deze aanvulling bevindt 

zich mijns inziens in het gebied tussen het recht en de civil society: juridische actiegroepen, rechters 

en academici spelen een tot nog  toe marginale rol in de literatuur, die zich daarentegen vooral richt 

op brede populaire bewegingen of overheidshandelen. Het NJCM leent zich dan ook perfect als een 

case study naar deze juridische context. 

                                                           
3 Samuel Moyn, ‘response to viewpoint’ Past and Present no. 232 (2016). 
4 Met als kernpublicaties Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History (New York 2010); Samuel 
Moyn en Jan Eckel (ed.) The Breakthrough: Human Rights in the 1970s (Pennsylvania 2014); Eckel, Jan, Die 
Ambivalenz des Guten: Menschenrechte in der international Politik seit den 1940ern (Göttingen 2014); Akira 
Iriye, Goedde, Petra (Red.) The Human Rights Revolution: An International History (Oxford 2012). 
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Wat er inmiddels is verschenen in de internationale historiografie richt zich met name op de 

‘populaire’ doorbraak van de mensenrechten in de jaren zeventig.5 Desillusie in eerdere ‘utopische’ 

programma’s zoals communisme en kapitalisme maakten mensenrechten een ‘derde weg’ die 

activisten in staat stelden een nieuw, apolitiek ‘Utopia’ na te streven. Waar mensenrechten eerst 

vooral aan de staat gelieerde ‘burgerrechten’ waren groeiden ze uit tot mondiale aanspraken die 

voor hun gelding niet afhankelijk waren van het beschermende kader van de staat. Actiegroepen als 

Amnesty International en iets later ook Human Rights Watch trokken tienduizenden leden aan en 

voor het eerst werd onrecht massaal in termen van ‘mensenrechten’ aan de kaak gesteld.6 Een 

aantal factoren spelen hier een beslissende rol: onder invloed van ‘the shock of the global’, waarbij 

de wereld plots via televisie te zien was in de eigen huiskamers, een groeiend politiek gebruik van de 

mensenrechten door bijvoorbeeld de regering van Jimmy Carter en een opkomende herinnering en 

connectie met de Holocaust groeiden mensenrechten uit tot zeer belangrijke morele aanspraken, in 

een doorbraak die met de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan Amnesty in 1977 zijn 

hoogtepunt bereikt. Er gebeurde zo iets bijzonders in de jaren zeventig die daarmee –in de woorden 

van Jan Eckel- als een ‘sui generis’ periode gezien moet worden.7 Veel van wat deze auteurs met 

elkaar gemeen hebben in hun zoeken naar de reden van deze doorbraak hangt samen met wat Eckel 

het ‘veranderende karakter’ van mensenrechtenactivisme noemt.  

Het fundamentele verschil in het activisme van de jaren zeventig ten opzichte van de 

voorgaande jaren ligt volgens Eckel (en anderen) besloten in het loslaten van een elitaire, juridische 

insteek ten faveure van de meer populaire en politieke actiegroeperingen.8 Met deze ‘de-juridisering’ 

werd een focus op het vastleggen van rechten en het beïnvloeden van het internationale recht 

vervangen door een morele aanspraak die ook openstond voor niet-juristen. Mensenrechten 

beleefden zo een paradoxale doorbraak: waar ze tegenwoordig beschouwd worden als apolitieke 

rechten wordt in de recente werken de sleutel voor hun succes gezocht in een zeer politieke 

moraliteit. Ook de historiografische aandacht gaat met dit verhaal mee: politiek en moraliteit staan 

centraal in de recente onderzoeken naar mensenrechten.9 Deze visie leidt echter de aandacht af van 

                                                           
5 Al doet Hoffmann nu dus een poging om de jaren negentig centraal te stellen. Stefan-Ludwig Hoffmann, 
‘Viewpoint: Human Rights and History’ Past and Present no. 232 (2016). 
6 Dit is kort gezegd de ‘doorbraak’ die bovenstaande kernpublicaties proberen te verklaren. 
7 Jan Eckel, ‘Humanitarisierung der internationalen Beziehungen? Menschenrechtenpolitik in den 1970er 
Jahren’ Geschichte und Gesellschaft Nr. 4 (2012) 603-635, 605. 
8 Jan Eckel, ‘The International League for the Rights of Man, Amnesty International, and the Changing Fate of 
Human Rights Activism from the 1940s through the 1970s’, Humanity (zomer 2013) 183-214. Zie ook Elizabeth 
Borgwardt, ‘”Constitutionalizing” Human Rights: The Rise and Rise of the Nuremberg Principles’ in The Human 
Rights Revolution 73-92. Ook Samuel Moyn sluit zich aan bij deze interpretatie van de ‘doorbraak’.  
9 Devin Pendas spreekt zelfs van een ‘legalistic paradigm that was doomed from the start’, voordat de jaren 
zeventig de mensenrechten politiseerden. Devin O. Pendas ‘Toward World Law? Human Rights and the Failure 
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een zeer belangrijk aspect van de mensenrechten, te weten het ‘recht’ als zodanig. Dat is opvallend, 

nu dit in zekere zin juist het belangrijkste onderdeel van de mensenrechten in de praktijk is: zonder 

afdwingbare regels blijven mensenrechten slechts idealen. Op het moment dat er, naast een morele 

aanspraak, ook een ‘recht’ bestaat, is de daadwerkelijke bescherming van individuen tevens harder 

ingekaderd. 

Over de ontwikkelingen van het recht in deze periode ontstaat steeds meer literatuur: het is 

duidelijk dat ook in dit veld er veel gebeurde, met name in Europese context. Het Europees Hof van 

de Rechten van de Mens ontpopte zich vanaf de jaren zeventig bijvoorbeeld tot een activistisch hof 

waarna het in de jaren negentig bijna ten onder ging aan zijn eigen succes, het Europees Hof van 

Justitie (EHJ) zette zijn eerste stappen richting grondrechtenbescherming en in de VS kwamen civil 

rights centraal te staan in procesvoering.10 Echter, deze specifieke geschiedenis is het domein 

gebleven van juristen en sociologen die deze ontwikkeling veelal duiden in een ‘Doornroosje-

analogie’. Ed Bates ziet de ontwikkeling van het EHRM letterlijk als de ‘awakening of the Sleeping 

Beauty’, maar ook de rechtssocioloog Mikael Rask Madsen gebruikt graag het beeld van een ‘slapend 

Hof’ dat wakker schrikt in de jaren zeventig.11 Het is een sprekend beeld, maar draagt ook bepaalde 

moeilijkheden met zich mee. De veronderstelling van een slapend potentieel dat slechts door een 

prins ‘wakker gekust’ hoefde te worden voordat het zich –logischerwijs-  zou ontwikkelen tot 

prachtige prinses is bij uitstek het soort geschiedschrijving waar Samuel Moyn zich tegen afzet.12 

Dergelijke historische kanttekeningen dienen juist ook bij het recht gemaakt te worden: recht is 

immers nooit eenduidig maar wordt gemaakt, ontvangen in een nationale context en beïnvloed. 

Academici, advocaten en rechters spelen bijvoorbeeld een fundamentele rol in de erkenning en het 

gebruik van recht in een nationale context.13  

De actiegroeperingen die zich nu speciaal met het recht bezig hielden zijn via het beeld van 

de ‘politiek gebruikte mensenrechten’ op een zijspoor terecht gekomen. Dat is zonde, omdat juist 

deze groeperingen zich op het snijvlak tussen activisme en juridische ontwikkelingen bevinden. Deze 

twee werelden komen samen in deze groepen: dat maakt onderzoek ernaar zowel voor de 

                                                                                                                                                                                     
of the Legalist Paradigm of War’ in Stefan-Ludwig Hoffmann (red.) Human Rights in the Twentieth Century 
(Cambridge 2011) 215-236. 
10 Zie voor enkele kernpublicaties Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights: From 
its Inception to the Creation of A Permanent Court of Human Rights (Oxford 2010); Mikael Rask Madsen en 
Jonas Cristoffersen (red.) The European Court of Human Rights between Law and Politics (Oxford 2011); Bill 
Davies, Resisting the European Court of Justice: West Germany’s Confrontation with European Law, 1949-1979 
(Cambridge 2012). 
11 Ed Bates, The Evolution of the European Convention on Human Rights 277 en Mikael Rask Madsen, ‘The 
protracted Institutionalization of the Strasbourg Court’ 52. 
12 Moyn, The last Utopia 41-43. 
13 Meer iets later in dit stuk. Zie ook Antoine Vauchez, Brokering Europe: Euro-lawyers and the making of a 
transnational polity (2015); Davies, Resisting the ECJ. 
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historiografie als voor de juridische literatuur relevant. Toch is er weinig tot niets over hen 

geschreven, wat met zich meebrengt dat de ontwikkelingen die binnen deze organisaties 

plaatsvonden vanaf de jaren zeventig eveneens onbesproken zijn gebleven. In de verklaring van de 

‘doorbraak’ lijken deze groeperingen vergeten te worden: natuurlijk was Amnesty innovatief en zeer 

belangrijk, maar wat gebeurde er met de ‘traditionele’ mensenrechtenorganisaties? De International 

Commission of Jurists (ICJ) blijft bijvoorbeeld ook gedurende de jaren zeventig een van de grootste 

spelers actief op het gebied van mensenrechtenbevordering, maar kan niet rekenen op veel 

aandacht.14 Bovendien liet juist deze organisatie bijzonder veel ruimte aan nationale afdelingen: de 

enig beschikbare studie richt zich echter puur op de activiteiten van het hoofdkwartier in Genève en 

doet dan ook geen recht aan de grote verscheidenheid van deze groep.15  

Het NJCM kan, als Nederlandse sectie van de ICJ, goed dienen aanvulling op dit onderzoek. 

Bij uitstek verenigt deze organisatie de (juridische) actievoering en academie door zowel actief te zijn 

als maatschappelijke lobbygroep voor mensenrechten als door het uitbrengen van het NJCM-

Bulletin. Dit blad was sinds de oprichting het enige academische tijdschrift puur gericht op 

mensenrechtelijke ontwikkelingen en daarmee uniek in de Nederlandse context. Juridische 

ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten werden besproken, geannoteerd en geëvalueerd 

en kwamen zo direct terecht binnen de Nederlandse juridische wereld. Het Bulletin heeft zo niet 

alleen een ontvangende werking, maar ook een ‘scheppende’: door het informeren en sturen van de 

lezer wordt een bepaalde visie op het recht geuit.16  

Dit is met name relevant tegen het licht van een zich explosief ontwikkelend EHRM. Immers, 

het EVRM was lange tijd niet bijzonder bekend in Nederland: de Nederlandse rechter die tegen een 

advocate die een beroep deed op het EVRM zei ‘Ach mevrouw, laat U dat Rome maar aan de 

katholieken over’ spreekt boekdelen wat dat betreft.17 Juist het NJCM-Bulletin bood juristen als een 

van de eerste academische tijdschriften jurisprudentie uit Straatsburg aan met een analyse van de 

waarde hiervan. De ontvangst van deze Europese ontwikkelingen kan zo aan de hand van discussies 

in het Bulletin worden geschetst. Door ook deze ‘receptie’ mee te nemen wordt een eenzijdige focus 

op het Europese recht –zoals dat nog wel eens voorkomt bij de juridische literatuur- vermeden: elke 

lidstaat heeft zijn eigen legale cultuur, openheid en gewilligheid om deze ‘Europese 
                                                           
14 Over de International Commission of Jurists is één werk verschenen dat primair een internationale 
betrekkingen-aanpak volgt en ietwat gedateerd is. Howard Tolley, The International Commission of Jurists: 
Global Advocates For Human Rights (1994). 
15 Ter illustratie: Tolley schrijft consequent de naam van het NJCM verkeerd in zijn werk. 
16 Hiermee sluit ik aan bij de aanpak van Bill Davies, die in zijn receptiegeschiedenis van het Europese recht ook 
de Duitse academische ontvangst centraal stelt.  
17 De anekdote is afkomstig uit de Rede van Mr. Egbert Myer: B.E.P. Myer, Bij een vijftigste verjaardag: 
aantekeningen tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de Nederlandse 
strafrechtspleging (VU, 7 december 2000). 
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mensenrechtenrevolutie’ over te nemen. Ontwikkelingen bij het EVRM nemen daarmee ook een 

bijzondere rol in dit onderzoek in: het NJCM was zeer betrokken bij het ‘ontdekken’ van dit Verdrag, 

en  daarmee zijn de twee verhalen innig verbonden. 

  Tegelijkertijd zette het NJCM zich ook buiten de academische context actief om 

mensenrechten te promoten. Zo was (en is) de organisatie bijvoorbeeld onderdeel van het 

gemeenschappelijke platform voor mensenrechtelijk georiënteerde Ngo’s en de overheid, het Breed 

Mensenrechten Overleg (BMO). Juridisch bezien intervenieerde het NJCM actief in rechterlijke 

procedures om mensenrechten te beschermen. Deze combinatie van (juridische) actie en 

academische ontvangst leidt zo tot een organisatie die als geen ander kan dienen om de twee velden 

bijeen te brengen. Enerzijds kan het beeld binnen de historiografische context worden aangevuld 

met een verkenning van de rol van deze juridische groeperingen, anderzijds kan het ‘Doornroosje’-

beeld van de juridische literatuur genuanceerd worden door te kijken naar de nationale ontvangst 

van de ontwikkelingen in dit veld.  

 

 

    De Nederlandse context 

 Ook de Nederlandse historiografie laat ruimte voor een onderzoek naar deze organisatie. 

Mensenrechten zijn zeker geen vreemde eend in de bijt in de Nederlandse geschiedschrijving, maar 

worden vaak verbonden aan de Nederlandse buitenlandse politiek. In navolging van het idee van 

Nederland als ‘Gidsland’ zijn mensenrechten veelal onderzocht in hun rol binnen de Haagse 

besluitvorming met betrekking tot andere landen.18 Deze ‘buitenlandse’ focus speelt ook bij ngo’s 

een grote rol. Veel van de groepen die in de jaren zeventig opkwamen en zich bezig hielden met 

mensenrechten richtten zich expliciet op mensenrechten in de derde wereld, Oost Europa of in Zuid-

Amerika.19 Amnesty, ook in Nederland de grootste mensenrechten-ngo, heeft zelfs de statutaire 

                                                           
18 Zie voor de belangrijkste publicaties in dit veld Hilde Reiding, The Netherlands and the Development of 
International Human Rights Instruments (Utrecht 2007); Maarten Kuitenbrouwer en Marij Leenders (Red.) 
Geschiedenis van de Mensenrechten:  Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering (Hilversum 1995); 
Klerk, Y.S. en L. Van Poelgeest, ‘Ratificatie à contre coeur: de reserves van de Nederlandse regering jegens het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het individueel klachtrecht’ RM Themis (mei 1991) 200-220, 
221. ). Peter Baehr, ‘Trials and errors: The Netherlands and human rights’ in Forsythe David P. (red.) Human 
Rights and comparative foreign Policy (New York 2000) 49-86. P.A.M. Malcontent, Op Kruistocht in de Derde 
Wereld: de Reacties van de Nederlandse regering op ernstige en stelselmatige schendingen van fundamentele 
mensenrechten in ontwikkelingslanden 1973-1981 (Hilversum 1998).  
19 Kim Christiaens (Eds.), European Solidarity with Chile 1970’s-1980’s (Frankfurt 2014). Annelies van Heijst, 
Gedreven Helpers: een geschiedenis van Cordaids voorlopers (Hilversum 2014). Maarten van den Bos, Mensen 
van Goede Wil: Pax Christi 1948-2013 (Utrecht 2015). Van belang is verder Ester M. van den Berg, The influence 
of domestic NGOs on Dutch Human Rights policy. Case studies on South Africa, Namibia, Indonesia and East 
Timor (Groningen 2001). Hierin stelt zij dat ngo’s die zich op internationaalrechtelijke normen beriepen vaker 
succes hadden in het bereiken van hun doelen: studie naar het NJCM kan laten zien of dat ook in een nationale 
context het geval was. 
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plicht gehad om zich niet binnen de nationale grenzen met mensenrechten bezig te houden.20 Deze 

‘préalable étrangère’ heeft Barbara Oomen er zelfs toe gebracht te stellen dat mede daardoor de 

nationale toepassing van mensenrechten altijd een ondergeschoven kindje is gebleven. 

‘Mensenrechten zijn iets voor andere landen’ lijkt de overheersende gedachte in Nederland te zijn, 

aldus Oomen. Belangrijk hierbij is ook dat Nederland geen ‘juridische cultuur’ zou hebben die 

mensenrechten als zodanig gemakkelijk accepteert. Consensus wordt vaak gezocht (polderen), maar 

daadwerkelijk conflicten uitvechten en deze ‘juridiseren’ voor de rechter is niet heel ‘Nederlands’, 

aldus Oomen.21  

  Het is een prikkelend idee, maar daar lijkt wat nuance in te zitten. Zo komt er de laatste jaren 

ook in de literatuur meer aandacht voor de nationale toepassing van (mensen)rechten. Duco Hellema 

signaleert bijvoorbeeld dat in de jaren zeventig juist ook dit juridische veld op nationaal niveau werd 

‘geactiveerd’. Onder invloed van met onder andere de Maagdenhuisbezetting schoot ook juridisch 

idealisme op in Nederland.22 Met name de sociale rechtshulp stond in deze periode centraal: 

advocaten hielpen minderbedeelden met juridisch advies en stonden hen bij in procedures tegen –

met name-  de gemeente. De rechtswinkels, waar men terecht kan voor goedkope juridische hulp en 

de sociale advocatuur zijn de directe erfgenamen van deze periode.23 Ook de drang tot humanisering 

van het strafrecht vindt zijn oorsprong in deze activistische tijden: de Coornhert-liga, een vereniging 

van professionele strafpleiters was het meest in het oog springende voorbeeld van een juridische 

actievereniging die zich inzette voor aanpassing van het straf-en detentierecht, maar ook ‘one-issue’ 

partijen als de Vereniging van Dienstplichtige militairen (VVDM) hield zich met het recht als 

actiemiddel bezig.24 

  Echter, al deze organisaties richtten zich niet op mensenrechten als zodanig of waren –zoals 

in het geval van de Coornhert-liga-  een (relatief) kort leven beschoren voordat ze aan een gebrek 

aan nieuwe leden ten onder gingen. De Liga was een periode zeer succesvol, maar ook zeer 

afhankelijk van een kleine groep activistische leden. Toen deze generatie er eenmaal de brui aan gaf 

bleef er niet veel meer over. Hetzelfde geldt voor het bestaan van de Nederlandse Liga voor de 

Rechten  van de Mens.25 Een welkome aanvulling in dit opzicht is het recent verschenen boek van 

Erin Jackson en Brianne McGonigle Leyh over het Studie-en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) 

                                                           
20 Bastiaan Bouwman, Geëngageerd maar onpartijdig: De opkomst van Amnesty International in Nederland 
1961-1990 (Masterscriptie UvA) 2013. 
21 Barbara Oomen, Rights for Others: The Slow Home-Coming of Human Rights in the Netherlands (Cambridge 
2014). 
22 Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Amsterdam 2012). 
23 Zie met name M. Westerveld (Red.) 35 jaar Sociale Advocatuur (Den Haag 2010); Rubiah Balsem (Eds.) De 
Amsterdamse Rechtswinkels in beeld:40 jaar sociale rechtshulp 1970-2010 (Amsterdam 2010). 
24 Hans Smits, Strafrechthervormers en Hemelbestormers: opkomst en teloorgang van de Coornhert-liga 
(Amsterdam 2008). 
25 Er is naar mijn weten nog geen studie naar deze groep verschenen. 
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in Utrecht.26 Dit instituut hield zich vanaf het begin van de jaren tachtig bezig met de studie van 

mensenrechten in een academische context en Jackson en Leyh (zelf medewerkers) vertellen het 

verhaal van het SIM door de jaren heen. Het is een nuttig en compleet naslagwerk, dat uitermate 

geschikt is om SIM te kunnen plaatsen. Tegelijkertijd is er minder oog voor de bredere 

wetenschappelijke context: het is primair een studie naar de interne ontwikkelingen van het SIM. 

  Er blijft daarmee dus ook in de Nederlandse context ruimte over voor een onderzoek naar 

een actiegroep als het NJCM. Ten eerste richtte het NJCM zich nu juist wel specifiek op de nationale 

context en liet het de buitenlandse aangelegenheden aan de andere organisaties. Daarmee 

onderscheidt de organisatie zich van andere ngo’s en kan het een begin van een antwoord vormen 

op Oomens’ idee dat juridisering van conflicten niet past in Nederland: juist het NJCM was (en is) de 

partij die zich voor een juridische aanpak van onrechtvaardigheid inzette.27 Vanzelfsprekend nam ook 

de Europese dimensie een  belangrijke rol in het werk van het NJCM in, maar dit was telkens met een 

oog naar wat deze betekende voor bescherming op nationaal niveau. Bovendien was het een 

succesvolle organisatie: vanaf de oprichting valt er een gestage toename van het aantal leden te 

onderscheiden en ook nu nog is het NJCM een actieve groep. Vanzelfsprekend waren er soms 

personele problemen, maar het bestaan van de vereniging is nooit daadwerkelijk in gevaar geweest. 

Als laatste richt het NJCM zich, anders dan de rechtswinkels bijvoorbeeld, puur op mensenrechten als 

zodanig: het is zo een veel gerichtere actiegroep dan de zeer pluriforme sociale advocatuur en sluit 

daarmee ook beter aan bij de bestaande literatuur over mensenrechtenactivisme. 

  Zo kan een onderzoek naar het NJCM zowel aan de nationale als aan de internationale 

historiografie over mensenrechten iets bijdragen. Hiertoe zal het onderzoek in drie delen binnen de 

periode 1974-1994 uiteen vallen die een aantal keerpunten in het bestaan van het NJCM signaleren. 

De perioden zijn daarmee thematisch ingedeeld, en niet opgebouwd via een vaststaande 

chronologische periode. De eerste fase loopt van 1974-1977, wat de periode was waarin het NJCM 

zich opstartte en de basis legde voor de verdere uitbreiding. Met de eerste ALV in 1977 stond het 

NJCM organisatorisch en kon er gewerkt worden aan een verdere opmars. De tweede fase loopt van 

1977 tot 1984, waarin de organisatie een overtuigende doorbraak beleefde in de maatschappelijke 

en academische sfeer. Tot slot kan de periode 1984-1994 gezien worden als een periode van 

institutionalisering en bestendiging van de status als een hybride academische actiegroep. Bovendien 

sluit het meepakken van de periode 1989-1994 aan bij de recente poging van Hoffmann om de jaren 

negentig centraal te stellen. Vaak wordt –met Hoffmann- het einde van de Koude Oorlog als een 

                                                           
26 Erin Jackson en Brianne McGonigle Leyh, A History of SIM: The Netherlands Institute of Human Rights since 
1981 (Utrecht 2016). 
27 Paradoxaal genoeg ziet Stephen Hopgood juist een afname in de morele kracht van mensenrechten door de 
(te) innige link met liberale actiegroepen. Wellicht kan juist een juridisering van mensenrechten deze ‘valkuil’ 
voorkomen. Stephen Hopgood, The Endtimes of Human Rights (New York 2013).  
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breukpunt in de geschiedenis gezien, maar het is volgens mij maar de vraag of dat ook een enorme 

weerslag heeft op het handelen van juridische organisaties die voornamelijk op nationaal niveau 

opereren. Door ook deze periode mee te nemen kan mijns inziens daar een iets genuanceerder beeld 

van ontstaan. 
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1. De eerste stappen op weg naar bestaansrecht 

 

Nederland was op drift medio jaren zeventig. De grote verwachtingen van de jaren zestig waren 

krakend tot stilstand gekomen.28 Stijgende olieprijzen, de daarop volgende autoloze zondagen en 

een grote mate van politieke polarisering gingen hand in hand met een ongekende mate van 

engagement, systeemkritiek en actievoering. ‘Solidariteit’ was het sleutelwoord. De kinderen van ’68 

bleven niet op hun handen zitten. In deze roerige tijd ontplooiden verschillende nieuwe sociale 

bewegingen allerhande initiatieven, van de internationaal georiënteerde vredesbeweging tot aan de 

opkomst van de op de nationale context gerichte sociale rechtshulp. Duco Hellema citeert in zijn 

studie naar deze periode instemmend Het Jaren 70 Boek: ‘Het leek we alsof heel Nederland in de 

jaren 70 achter een spandoek liep’.29 Het was tevens een tijd van individualisering, door de 

Amerikaanse politicoloog Ronald Inglehart gekenmerkt als een opkomt van een ‘postmaterialistisch 

waardepatroon’. In plaats van streven naar bezit en welvaart streden de activisten van deze periode 

voor andere zaken, zoals het milieu, vrede en mensenrechten.30 Voor Nederland heeft Peter van 

Dam deze ontwikkeling geduid als een overgang van ‘zware’ naar ‘lichte’ gemeenschappen: de zware, 

verzuilde groepen waar lidmaatschap beperkt bleef tot de ‘eigen’ groep werden vervangen door 

lichtere gemeenschappen die open stonden voor ‘individuen die de doelstellingen van de organisatie 

onderschreven’.31 Binnen deze context ontstond ook het NJCM.  

In dit hoofdstuk staan de eerste jaren van de organisatie centraal. Deze zijn van belang, nu zij 

voor een groot gedeelte het latere (organisatorische) karakter en de positie van het NJCM 

bepaalden. De onderscheidende kenmerken die het NJCM in deze periode voor zichzelf centraal 

stelde, vormden de basis voor de verdere mogelijke ontwikkelingen. Te midden van al het activisme 

slaagde het NJCM erin een toekomstbestendige organisatie op te bouwen. Hoe speelden de 

oprichters in op de ontwikkelingen in de maatschappij en waar vond de organisatie zijn niche? Moyn 

ziet 1977 als het moment van culminatiepunt van de doorbraak van mensenrechten: een blik op het 

NJCM laat zien dat dit ook gezien kan worden als een beginpunt voor verdere ontwikkelingen. Om 

deze ontwikkelingen te duiden zullen interne ontwikkelingen, maatschappelijke context en juridische 

ontwikkelingen worden besproken. 

 

 
                                                           
28 Tony Judt, Postwar: A history of Europe since 1945 (Londen 2010) 453. 
29 Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig (Utrecht 2012) 69. 
30 Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society (Princeton 1990). 
31 Peter van Dam, Staat van Verzuiling, Over een Nederlandse Mythe (Amsterdam 2011). 
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   Idealisme en actie: de oprichting 

Het begin van dit verhaal moet niet in Nederland, maar aan de overkant van de Atlantische 

oceaan gezocht te worden. De golf van burgerlijk activisme vond ook in de VS een grote weerslag: de 

civil rights movement was misschien over zijn hoogtepunt heen, maar onder invloed van de 

Vietnamoorlog (het failliet van het kapitalisme), het neerslaan van de Praagse Lente en de misdaden 

van de Rode Khmer (het failliet van het communisme) begonnen mensenrechten ontdekt te worden 

als een soort ‘derde weg’. Neutraal en uitstijgend boven de tweedeling van de Koude Oorlog boden 

mensenrechten een zeer geschikt idee om actie voor te voeren.32 Tegelijkertijd begon het besef door 

te dringen dat de klassieke manier van actievoeren op het gebied van mensenrechten niet veel zoden 

aan de dijk had gezet. De VN had sinds de naoorlogse jaren centraal gestaan voor elke groepering die 

zich met mensenrechten bezig hield, maar bleek, ook vanwege het ‘diepvrieseffect’ van de Koude 

Oorlog, niet bij machte om snel substantiële veranderingen door te voeren. Gezien het 

intergouvernementele karakter van de organisatie was direct ingrijpen in nationale aangelegenheden 

lidstaten niet aan de orde, wat de bescherming van de mensenrechten niet ten goede kwam.33 

 Gefrustreerd door dit gebrek aan actie en succes formuleerden in februari 1974 Joel Carlson 

en Bert Lockwood, twee advocaten uit de VS, een alternatief.34 In het pamflet ‘Proposal for the study 

and organizing of professional committees for the  transnational enforcement of human rights’ 

stelden zij allereerst vast dat er nog veel werk aan de winkel was op het gebied van de 

mensenrechten. Actie was dus noodzakelijk. De hoofdrol daarin lag echter niet bij de nationale 

overheden binnen de VN. Dat spoor was geprobeerd en het bleek dood te lopen. Private 

actiegroepen hadden de toekomst: het opzetten van een netwerk van deze groepen met genoeg 

kracht om de mensenrechten te beschermen was noodzakelijk, aldus Carlson en Lockwood. De 

mensen in de maatschappij die deze kracht bij uitstek bezaten waren ‘professionele groepen’ zoals 

advocaten, dokters en wetenschappers.35 De gedachte achter deze centrale rol van ‘professionals’ 

was  niet alleen het aanzien van deze beroepen (het statuur zou kunnen helpen bij de impact van de 

groepen), maar ook dat deze groepen zich gedroegen volgens een ethische code die toegepast kon 

worden op andere staten of op hun eigen leden wiens acties consequenties hadden in andere 

samenlevingen. Ter verduidelijking werd gewezen op de impact die het American Lawyers Commitee 

                                                           
32 Moyn, The Last Utopia 207. 
33 Eckel, ‘the changing fate of human rights activism’, 183-214. Zo waren de werkzaamheden van de 
International League for the Rights of Man’ bijna exclusief op de VN-machinerie gericht. 
34 Joel Carson was in 1971 vanuit Zuid-Afrika naar de VS gevlucht toen zijn leven ernstig werd bedreigd 
vanwege zijn werkzaamheden door als advocaat slachtoffers van apartheid bij te staan.  
35 De omslag naar populaire beweging, zoals deze door Eckel gesignaleerd wordt, werd door Lockwood en 
Carlson niet direct voorgesteld: dergelijke professionalorganisaties waren nog steeds kleinschalig en vooral 
deskundig. 
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for Civil Rights had gehad toen het opkwam voor collega-advocaat Joel Carson die op dat moment in 

Zuid Afrika ernstig werd bedreigd. Deze hulp had gefungeerd als steun aan Carlson en als bevestiging 

aan de mensen in Zuid-Afrika in de rechtvaardigheid van verzet tegen apartheid. Om een dergelijk 

duurzaam netwerk van deze professionele organisaties op te zetten, zou in Europa moeten worden 

begonnen met het stichten van commissies van advocaten, waarbij hulp gezocht diende te worden 

bij reeds bestaande organisaties zoals de International Commission of Jurists, Amnesty International 

en de International league for the Rights of Man. Deze waren indertijd de grootste internationale 

NGO’s die zich met mensenrechten bezig hielden, en aansluiting hierbij zou de legitimiteit van de 

nieuwe groepen vergroten. Carlson en Lockwood zelf zouden snel beginnen aan een tour door 

Europa om hun ideeën onder de aandacht te brengen en dit doel te bereiken. 

  Er zijn weinig aanwijzingen dat dit voorstel ooit daadwerkelijk serieus is opgepakt in Europa, 

laat staan dat de tour van Carlson en Lockwood ooit is gemaakt. Ook in Nederland zou het voorstel 

waarschijnlijk zonder al te veel aandacht zijn overgewaaid, ware het niet dat het in Leiden werd 

opgepikt door een klein groepje activisten en wetenschappers die in het pamflet een inspiratie 

vonden voor  hun werk. De nadruk op de rol van professionals, de transnationale dimensie en de 

verwijzing naar Zuid-Afrika maakten dat het pamflet goed aansloot bij de ontwikkelingen die zich op 

dat moment in Nederland plaatsvonden, in het bijzonder bij de acties tegen de apartheid.  

Zo kwamen op 6 maart Esau du Plessis (de initiatiefnemer van de Boycot Outspan Actie, die 

opriep tot een boycot van sinaasappels uit Zuid-Afrika), Manuel Kneepkens (de latere dichter, maar 

op dat moment betrokken bij de Coornhert-Liga) en Hans Thoolen (betrokken bij de juridische 

faculteit van Leiden) bij elkaar om de praten over de mogelijkheden om de apartheid juridisch te 

bestrijden.36 Het voorstel van Carslon en Lockwood diende daarbij als inspiratie: het was al bijlage 

aan de vergadering toegevoegd. Hoewel de problemen die deze vraag met zich meebracht al snel 

veel groter bleken dan de drie op een avond konden oplossen, werd op deze bijeenkomst de kiem 

gelegd voor het latere NJCM. De drie kwamen overeen dat het juridisch relevante materiaal in een 

werkgroep onderzocht diende te worden: met name de wens om krantenberichten die emigratie 

naar Zuid-Afrika propageerden tegen te gaan en de mogelijkheid om een verzoek tot vervolging bij 

de officier van justitie in te dienen, waren vraagstukken waar juridische actie een aanvulling kon zijn 

op het bestaande repertoire. Bovendien raakte Hans Thoolen overtuigd van het idee dat er een 

leemte bestond in de juridische bijstand aan actiegroepen. Hij zou de maanden die hierop volgden 

                                                           
36 NJCM Archief, Ingekomen Post 1975, acht maart 1974 ‘het juridisch bestrijden van apartheid’. De eerste 
documenten van het NJCM bevinden zich in de map ‘ingekomen post 1975’, maar die noemer gaat niet 
helemaal op voor de inhoud van de map. 
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dit idee langzaam uitbouwen. Het juridisch actievoeren was zo, in navolging van het voorstel van 

Carlson en Lockwood, in gang gezet.  

 Drie maanden later stuurde Thoolen het voorstel door naar andere actiegroepen in 

Nederland, zoals Amnesty, de Anne Frank Stichting en het Comité Portugese Vluchtelingen om de 

situatie te peilen. De belangrijkste vraag was of het ook mogelijk zou zijn om in Nederland een 

dergelijke commissie in het leven te roepen die de rechtsorde aan zou kunnen wenden ten faveure 

van de effectuering van mensenrechten, en of de actiegroepen ook interesse hadden in het 

aanspannen van zaken bij de Nederlandse rechter. 37 Indien dat laatste het geval was, was er dan ook 

behoefte aan juridische bijstand? De antwoorden die Thoolen kreeg waren allen zeer positief: reden 

te meer om werk te maken van het voorstel. Aangemoedigd door de energie van Thoolen kwamen 

dan ook op 16 juli 1974 zijn collega’s Piet-Hein Boogerd en Cees Flinterman (allen verbonden aan de 

Leidse rechtenfaculteit bij de afdeling staatsrecht) met Hans Thoolen bijeen met het doel een 

Nederlandse vereniging ‘voor de transnationale effectuering van de rechten van de mens’ in het 

leven te roepen. De drie schreven 36 juristen aan ter deelname aan het ‘Nederlands Juristen Comité 

voor de Mensenrechten’: zes daarvan zouden op 20 augustus 1974 er daadwerkelijk verschijnen op 

de eerste vergadering van het NJCM. 

 Deze eerste, ‘en petit comité’ gehouden bijeenkomst van het NJCM, –de naam was ook voor 

de deelnemers even wennen- stond met name in het licht van de doelstellingen en uitgangspunten 

van de organisatie. Wat bood het voor nieuws en wat wilde het voor soort club zijn? Het was snel 

duidelijk dat het grote doel, de bescherming van mensenrechten in binnen-en buitenland, op zichzelf 

niet heel vernieuwend was. Amnesty, Pax en andere organisaties onderschreven een dergelijke 

boodschap immers ook. Het nieuwe van het NJCM zou dan ook moeten liggen in ‘een 

institutionalisering van het juridisch werken aan internationaal erkende rechten van ieder mens 

(zoals vastgelegd in internationale verdragen), dat het hier moet gaan betreffen een landelijke 

organisatie van beroepsjuristen, die zich met evenveel idealisme als gedegenheid gaan bezighouden 

met de transnationale effectuering van de mensenrechten…’38 Waar andere organisaties kozen voor 

een brede opbouw lag de kracht van het NJCM nu juist in haar professionele juridische karakter. Dit 

uitte zich ook in de voorlopige doelstellingen van het NJCM. 

Drie zaken stonden voorop: ten eerste ‘het verlenen van juridische bijstand aan personen en 

groepen voor zover zij zich in belangrijke mate met de transnationale bescherming en effectuering 

van de mensenrechten bezig houden en aan personen of groepen die het slachtoffer zijn van het 

schenden van dergelijke rechten’. Ten tweede ‘het entameren en stimuleren van onderzoek binnen 
                                                           
37 Ingekomen Post 1975, 9 juli 1974, ‘brief van Thoolen naar actiegroepen’. 
38 Ingekomen Post 1975, 20 augustus 1974 ‘Korte inleiding notulen’.  



17 
 

en buiten de universiteiten op het terrein van mensenrechten, en het doorspelen van de resultaten 

aan de meest gerede overheidsorganen’ en tot slot het ‘zelfstandig in rechte optreden wanneer dat 

in het belang van de rechten van de mens wordt geacht’. Vanaf het begin waren er zo feitelijk drie 

kernuitgangspunten te vinden bij het NJCM: bijstand, onderzoek en actie. Hoewel over de 

uitgangspunten nog de nodige discussie zou volgen werd hier al direct een scheiding aangebracht 

met de andere NGO’s. De acties van het NJCM zouden zich op het juridische vlak afspelen, terwijl het 

onderzoek ervoor zorgde dat de organisatie altijd een binding zou behouden met gevestigde 

instituties als de universiteit en de overheid. Bovendien zou het, in tegenstelling tot de andere 

‘brede’ organisaties, een relatief kleine professionele groep worden: het lidmaatschap was beperkt 

tot geschoolde juristen.  

Met het bescheiden succes van het behalen van een eerste vergadering werden een paar 

zaken duidelijk: de kleine groep was onervaren in het opzetten van een dergelijke organisatie en 

grootste en weidse plannen voor de toekomst moesten daarmee stap voor stap gezet worden. Het 

NJCM moest zich niet alleen intern (hoe moest het NJCM er organisatorisch uit zien?) maar ook 

extern (de positie van de groep in het veld van NGO’s)  positioneren om een voet aan de grond te 

krijgen. In navolging van het pamflet van Lockwood en Carlson namen Thoolen en Boogerd dan ook 

snel initiatief om het NJCM aan te sluiten bij de International Commission of Jurists. 

 Deze organisatie, gevestigd in Genève,  was een van de grootste internationale NGO’s op het 

gebied van de juridische verdediging van mensenrechten. Opgericht  in 1952 om de ‘rule of law’ te 

beschermen had het in het begin van de Koude Oorlog gefungeerd als een actieve buitenpost van de 

CIA om de westerse vrijheidsrechten te verdedigen ten opzichte van de communistische collectieve 

rechten. Er vloeide veel geld vanuit de VS naar de ICJ, maar dit werd uiteindelijk ontdekt in de jaren 

zestig. Het schandaal dat dit veroorzaakte had er toe geleid dat de ICJ een meer neutrale koers ging 

varen. Zo had het zich in het begin van de jaren zeventig ontpopt als een daadwerkelijk 

onafhankelijke NGO met consultieve status bij de sociaaleconomische raad van de VN, UNESCO en de 

Raad van Europa, waar het deze organisaties kon voorzien van rapportages over de situatie in 

verschillende staten. De ICJ verkreeg de informatie hiervoor primair via de meer dan 50 nationale 

secties die het centrale secretariaat op de hoogte hielden van de (juridische) ontwikkelingen in het 

eigen land, maar stuurde ook zelf geregeld ‘fact finding missions’. Het ICJ kon vervolgens het eigen 

gezag inzetten om op te roepen zaken te veranderen, maar kwam daarnaast ook op voor vervolgde 

advocaten en voor het effectueren van internationale verdragen. 

Op het moment dat het NJCM zich oriënteerde op een samenwerking met de ICJ was ook 

deze organisatie in beweging: de laatste restanten van het CIA-verleden waren afgeschud en in 1970 
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had Niall MacDermot (een voormalig Brits politicus),  Sean McBride opgevolgd als voorzitter. 

McBride, de latere Nobelprijswinnaar voor de Vrede, had een beweging in gang gezet die de ICJ veel 

actiever liet optreden. Hoewel MacDermot te maken had met een constante financiële crisis bij de 

ICJ zette hij de activistische houding van McBride ten opzichte van mensenrechtenschendingen 

consequent door. Steeds meer werd de ICJ naast een formele organisatie die opkwam voor 

fundamentele rechten ook een pressiegroep. MacDermot vatte de positie  van de ICJ samen in 1974: 

‘The first task is to inform ourselves, to know what is going on, and as far as possible why it is going 

on. Then we have to use all means available, including the mass media, to spread the information to 

as many people as possible, so as to stir up and arouse public opinion’. Bovendien stond MacDermot 

een reactivering van de rol van de nationale secties voor, waarbij hij ook aandacht besteedde aan 

nieuwe secties vanuit het Zuidelijk halfrond. De oude aanpak van het hameren op klassiek liberale 

rechten werd uitgebreid met bijvoorbeeld het recht op ontwikkeling. Hier kwamen lokale secties om 

de hoek kijken: niet alleen informatievoorziening, ook actieve participatie op internationaal niveau 

ter aanpassing van (trans)nationale juridische kaders was zeer welkom.39 Deze verandering binnen 

de ICJ sloot goed aan bij de ideeën van de jonge activistische groep in Leiden, waardoor een verbond 

tussen het NJCM en de ICJ voor de hand leek te liggen. Er was alleen één bezwaar: er was al een 

Nederlandse sectie van de ICJ, het chique ‘Genootschap voor den Rechtstaat’.  

Het Genootschap was een toonbeeld van een klassieke juristenorganisatie. Opgericht nog 

voor de Tweede Wereldoorlog bestond het voornamelijk uit oudere heren, richtte het zich met name 

op de Nederlandse Grondwet en hanteerde het een numerus clausus wat betreft het lidmaatschap. 

Mensenrechten fungeerden niet als onafhankelijke hoofdmoot in het Genootschap, maar als 

onderbouwing van de bescherming van de  ‘Rechtstaat’.  Dit gaf ook een specifieke invulling aan het 

mensenrechtenidee: vrijheidsrechten stonden voorop. Na de oprichting van de ICJ hadden de heren 

zich bereid gesteld om de Nederlandse tak van de organisatie te vormen, maar dat ging niet van 

harte. Deze stap werd pas genomen pas nadat geen enkele andere organisatie deze taak op zich had 

willen nemen. Het Genootschap werd geleid door de erudiete advocaat N.J.C.M. (what’s in a name) 

Kappeyne van de Coppello, maar had verder weinig daadwerkelijk actieve leden. Het aantal 

activiteiten dat door Het Genootschap werd ontplooid was dan ook zeer laag en er kon met recht 

worden gesproken van een ‘noodlijdend en inert’ bestaan, zoals het NJCM de groep typeerde.40 

Nederland had zo vanaf de Tweede Wereldoorlog weliswaar formeel een juridische NGO gehad die 

zich bezig hield met bescherming van fundamentele rechten, maar in de praktijk was daar weinig van 

                                                           
39 Tolley, The International Commission of Jurists, 137-165. 
40 Ingekomen Post 1975, 25 september 1975 ‘actualiteitencollege, hoe lang is de neus van de jurist?’  
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te merken geweest. In dat opzicht was de energie, het enthousiasme en de focus van het NJCM op 

mensenrechten uniek en daadwerkelijk vernieuwend in de Nederlandse context.  

 De connecties die de leden van het NJCM via de universiteit konden leggen bleken vitaal bij 

het leggen van banden met de ICJ. Er werd contact gelegd met Mr. A.J.M.Van Dal, voormalig 

secretaris en erelid van de ICJ die warme contacten had met MacDermot. Via hem kreeg Piet-Hein 

Boogerd een directe introductie bij de ICJ. Het hielp hierbij dat Van Dal de mening was toegedaan dat 

in de activiteiten van de jonge NJCM mogelijkheden lagen. In zijn brief naar MacDermot stelde Van 

Dal: ‘I think this could be a fortunate opportunity to  bring new life into the Dutch section, which 

exists in practice only of Kappeyne… Here is perhaps the cooperation of the younger generation of 

which we have talked so many times’. Deze introductiebrief leidde ertoe dat in februari 1975 

Boogerd in de marge van een vergadering van de Commission on Human Rights van de VN werd 

ontvangen door MacDermot om te overleggen over een al dan net toekomstige samenwerking 

tussen het NJCM en de ICJ.   

Hoewel Boogerd de vergadering vanwege het duidelijke politieke karakter van de VN ‘een 

grote vertoning’ vond, was het gesprek met MacDermot zeer vruchtbaar. 41 Deze kon zich de 

voordelen van een nieuwe sectie goed voorstellen, maar noopte wel tot een voorzichtige aanpak ten 

opzichte van het Genootschap. Dat kon immers niet zomaar aan de kant geschoven worden, al gaf hij 

in het gesprek tevens blijk van de overtuiging dat de meeste Europese secties in zijn ogen te 

conservatief waren en dat hij vernieuwing toe zou juichen. Ook gaf hij advies over de voorlopige 

doelstellingen van het NJCM. Hij was akkoord met zoals deze er voorstonden, maar haalde er één in 

het bijzonder uit: het geïnstitutionaliseerd overleg tussen universiteit en advocatuur. Dit zou als rol 

moeten hebben om de  advocatuur te activeren: deze was volgens MacDermot in de meeste landen 

zeer behoudend. Tegelijkertijd was het van groot belang dat er ook parlementariërs en hoge 

ambtenaren/regeringsfunctionarissen bij de sectie betrokken werden. In Oostenrijk liep de sectie 

over van dit soort mensen, en dat was goed bevallen bij het ICJ. Ook werd meteen duidelijk dat er 

geen enkel financiële bijdrage van het ICJ te verwachten viel: het advies was dan ook om het project 

niet direct te groot op te zetten. Boogerd kwam in ieder geval met een positief gevoel terug uit 

Genève: ‘Het is duidelijk geworden dat we moeten doorgaan en moeten proberen de nieuwe 

Nederlandse sectie te vormen. MacDermot staat achter ons, de rest komt bij de bespreking van de 

eerste missie wel aan bod’.42 

                                                           
41 Chili werd het hand boven het hoofd gehouden, in weerwil van rapportages van aanwezige NGO’s. De afkeer 
van de werkzaamheden van de VN is evident. 
42 Notulen Kerngroep 1976, zesentwintig februari 1975,  ‘Verslag P.H.Boogerd’. In de map ‘1976’ zitten ook de 
documenten uit 1975. 
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Gesterkt met de steun vanuit Genève werd snel het gesprek aangegaan met Kappeyne van 

de Coppello. De plannen van het NJCM werden uitgelegd en konden rekenen op een warme 

douche.43 Hoewel Kappeyne van de Coppello wel de wens uitsprak het Genootschap te laten 

voortbestaan, was het overnemen van de connectie met de ICJ geen enkel probleem. Zoals Boogerd 

aan MacDermot liet weten, ‘he fully agrees with our plans and is very enthousiastic, in fact’.44 Het 

Genootschap zou nog één congres organiseren over ‘rel-en terreurbestrijding’ maar daarna zou het 

geen activiteiten meer ontplooien als ICJ-sectie. Met deze toezegging kon het NJCM zich opmaken 

voor volledige affiliatie met de ICJ. Daarvoor waren echter wel eerst interne hervormingen nodig: er 

dienden statuten opgesteld te worden waarover het ICJ toestemming zou moeten geven voordat het 

NJCM daadwerkelijk de Nederlandse sectie van deze organisatie kon worden. 

Zo dwong de wens tot externe positionering het jonge NJCM ook tot een interne bezinning. 

Wat zou het doel van de organisatie zijn? Niet dat er ondertussen niets was gebeurd: zo was er al een 

college van advies op poten gezet dat de organisatie van een afstandje zou helpen (met onder 

andere medewerking van Evert Alkema, op dat moment de autoriteit in Nederland op het gebied van 

grondrechtenbescherming). Ook waren er al verscheidene acties opgestart. Met name de 

persoonlijke inbreng van Hans Thoolen was hier van belang: zijn contacten met de Boycot Outspan 

Actie (BOA) hadden, in het licht van de doelstelling om bestaande actiegroepen juridische bijstand te 

verlenen, geleid tot een eerste zaak. Hierin onderzocht het NJCM of er succesvol een klacht bij de 

Reclame Code Commissie ingediend kon worden omtrent advertenties die opriepen tot emigratie 

naar Zuid-Afrika. Het NJCM had hierover een klacht ingediend dat dergelijke advertenties niet door 

de beugel konden: adverteren zou tevens discriminerend zijn.45  

Toch werd de organisatie in 1975 gedwongen om zich te beraden op de waarde van de 

juridische bijstand die het had gegeven aan andere actiegroepen. Na lange discussie over de 

uitgangspunten werd door kerngroeplid Jenny Goldschmidt een koerswijziging ingezet.46 De 

bevordering van de beginselen van de rechtstaat met name in Nederland was voor het NJCM van 

belang: daarvoor waren bepaalde opties beschikbaar: actie, zuiver wetenschappelijk onderzoek of 

een combinatie van de twee. Advies aan actiegroepen diende wat teruggeschroefd worden, aldus 

Goldschmidt. De combinatie van actie met onderzoek daarentegen was bij uitstek uniek:  

‘Naar mijn mening is dit adviserende werk niet de belangrijkste en in de meeste gevallen helemaal 

geen taak voor een NJCM. Ik wil niet ontkennen dat actiegroepen behoefte kunnen hebben aan 

                                                           
43 Het verhaal dat N.J.C.M. Kappeyne mede werd overgehaald door de belofte de nieuwe sectie van het ICJ 
naar hem te vernoemen berust op waarheid, maar kan het best worden gewaardeerd als een ‘white lie’.  
44 Correspondentie met de ICJ, 28 maart 1975, ‘Brief van ph boogerd aan macdermot’. 
45 Notulen Kerngroep, Maart 1975, ‘brief naar reclame code commissie’. 
46 Notulen Kerngroep, 1975, essay ‘welke rol wil het NJCM spelen’.  
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juridische adviezen en bijstand…. Maar ik ben van mening dat er andere wegen zijn om deze hulp te 

verkrijgen waarbij met name de rechtswinkels genoemd moeten worden…… er zijn veel andere 

organisaties die zich op een of andere wijze inzetten voor de effectuering van mensenrechten. Er is 

echter geen organisatie in NL die enerzijds de juridisch wetenschappelijke achtergronden van deze 

schendingen en anderzijds reeds verricht onderzoek op dit gebied coördineert en catalogiseert. Hier 

nu ligt een belangrijke taak voor het NJCM’ 

Dat hiermee het NJCM te technisch of te weinig politiek (het diende wel een actiegroep te blijven) 

zou worden, wees Goldschmidt van de hand. ‘Ik wil juist het recht hanteren als middel voor een 

sociale verandering: de wenselijkheid van die verandering spruit voort uit o.a. politieke opvattingen’. 

Juist door het beschikbaar stellen van juridisch talent kon het NJCM gewenste politieke verandering 

bereiken. Recht was, in de woorden van Goldschmidt, ‘geen waardevrij instrument’: met het 

onderzoeken van de juridische situatie en het doen van suggesties voor de bevordering van 

rechtvaardigheid ontkwam het NJCM ook niet aan een politiek oordeel. Onderzoek was daarmee een 

vitaal onderdeel van de toegevoegde waarde van het NJCM. ‘Een andere koers zou het NJCM laten 

verdrinken in de zee van actievoerders, die, ondanks de beste bedoelingen, weinig of niets bereiken’, 

aldus Goldschmidt. 

 Dit stuk zou vitaal zijn voor de definitieve vormgeving van het NJCM. Na enig overleg ging de 

rest van de kerngroep akkoord met het actieplan en vond er een omslag van ‘huisarts naar specialist’ 

plaats.47 Waar oorspronkelijk juridische bijstand de hoofdmoot van de organisatie was geweest, 

verschoof nu de focus naar een meer wetenschappelijke positie. Subsidiariteit werd het uitgangspunt 

bij het geven van juridische bijstand. Actiegroepen dienden in eerste instantie aan te kloppen bij de 

wetswinkels of andere advocaten: het NJCM zou veel meer een platform voor wetenschap en 

praktijk worden, waar in werkgroepen relevante juridische vraagstukken werden uitgewerkt. 

Politieke stellingname werd daardoor geenszins uitgesloten. Dat is opmerkelijk, omdat 

mensenrechten toch vooral hun populariteit dankten aan het veronderstelde neutrale karakter 

ervan. In die zin was het NJCM niet bang om die aanspraak te gebruiken om zelf wel een politiek 

standpunt in te nemen. Het contrast met bijvoorbeeld Amnesty, dat zich altijd strikt neutraal zou 

opstellen met het oog op de universele gelding van mensenrechten, is evident. Wat de ‘bevordering 

van rechtvaardigheid’ (of de politieke positie) precies inhield bleef overigens ongedefinieerd en 

daarmee zeer afhankelijk van de persoonlijke input. Jenny Goldschmidt bracht bijvoorbeeld een sterk 

feministisch oogpunt in, terwijl Hans Thoolen in het begin nog wel eens flirtte met het idee van 

‘wereldvrede door middel van het recht’.48  

                                                           
47 Kerngroep Notulen 8 oktober 1975, ‘Interne nota n.a.v. doelstellingen’. 
48 Kerngroep Notulen 25 september 1975 ‘Actualiteitencollege, hoe lang is de neus van de jurist?’.  
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Waarom was deze omslag van belang? Primair omdat het aan het NJCM de mogelijkheid 

bood tot een uniek eigen geluid. De bijstand aan actiegroepen hield in de praktijk hulp in bij het 

verkondigen van het geluid van deze actiegroepen: de omslag naar een zwaartepunt op eigen 

onderzoek betekende voor het NJCM een verzekering van een onafhankelijke positie met een eigen 

identiteit. Bovendien hield de omslag een verandering in van de accenten die door de organisatie 

gelegd werden: met het idee door middel van onderzoek de beginselen van de rechtstaat in met 

name Nederland te bevorderen verschoof de aandacht langzaam van het buitenland naar het 

binnenland. Niet dat het buitenland helemaal verdween (de toetsing van buitenlandse politiek van 

Nederland aan internationale verdragen bleef een zeer belangrijk aandachtspunt), maar de grootste 

mate van de beschikbare kennis en mankracht zou vanaf dit moment ingezet worden op 

aangelegenheden die direct verband hielden met de Nederlandse rechtsorde, en dan ook binnen de 

landsgrenzen.49 De drie uitgangspunten werden wat hiërarchischer: actie en onderzoek zouden de 

primaire pijlers worden waarop het NJCM verder zou bouwen. Zo kon het zich ontpoppen tot een 

daadwerkelijke ‘wetenschappelijke actiegroep’.  

 Alle organisatorische vraagstukken zouden samenkomen in 1976, dat in vier grote opzichten 

de oriënterende beginfase van het NJCM afsloot en de organisatie een vaster en duidelijk statuur zou 

geven. Een eerste ontwikkeling was de goedkeuring van de statuten van het NJCM door de ICJ en de 

overname van de positie van het Genootschap. Op 22 maart 1976 kreeg Hans Thoolen bericht van 

MacDermot: het uitvoerend comité had het NJCM geaccepteerd als nieuwe Nederlandse sectie van 

de ICJ. Op een persoonlijke titel verheugde MacDermot zich zeer op de samenwerking: de 

verhoudingen tussen Thoolen en MacDermot waren warm, een gegeven dat de band tussen de twee 

organisaties alleen maar ten goede kwam. Het verkrijgen van dit lidmaatschap had een aantal 

gevolgen voor het NJCM. Zo kon het op elke officieel (brief)papier vermelden dat het de Nederlandse 

sectie van de ICJ was en verkreeg daarmee een mate van geloofwaardigheid die het als jonge groep 

van nog geen twee jaar goed kon gebruiken. Het ICJ diende als een internationaal ‘anker’ voor het 

NJCM. Meer dan alleen een kleine Nederlandse –of feitelijk Leidse - organisatie was het in één klap 

meer geworden, te weten een onderdeel van een internationaal netwerk met groot (professioneel) 

aanzien. Bovendien hield de overname van het Genootschap een belangrijke ontwikkeling in het 

juridische veld in: mensenrechten werden niet meer in een ‘klassieke’ juristengroep bevorderd waar 

het een onderdeel vormde van de bescherming van de rechtsstaat, maar in een jonge activistische 

vereniging met zo zijn eigen ideeën over de rol en inhoud van mensenrechten. Dat dit soms tot 

ongemakkelijke situaties leidde met andere nationale secties van de ICJ (op de eerste bijeenkomst 

                                                           
49 Vergelijk de opmerking van het NJCM in 1979 dat ’99 % van de werkzaamheden van het NJCM gericht is op 
de Nederlandse rechtsorde’. Kerngroep Notulen, 29 oktober 1979 ‘verslag overleg Amnesty’. 
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van de ICJ waar het jonge NJCM verscheen werd gefronst gekeken naar de spijkerbroeken en 

gevraagd of de delegatie soms journalisten waren) werd voor lief genomen. 

 De tweede belangrijke ontwikkeling was de oprichting van het NJCM-Bulletin in april 1976. 

Dit project had zijn wortels in de discussies over de interne structuur van 1975, waarin ook het 

oprichten van een blad wenselijk werd geacht. In het begin was het Bulletin primair opgezet was als 

een ‘ledenkrant’ dat in geniete stencils een overzicht bood van de ondernomen activiteiten, maar al 

snel werd het veel meer dan dat. Als aanvulling op de ‘onderzoeks-kant’ van het NJCM fungeerde het 

Bulletin ook als platform waarin de bevindingen van de verschillende werkgroepen werden 

gepubliceerd en commentaar werd gegeven op relevante ontwikkelingen in de rechtspraak op het 

gebied van mensenrechten. Dit was een nieuwe ontwikkeling in de academische wereld: een 

dergelijk tijdschrift puur op de mensenrechten gericht bestond nog niet in Nederland. Bovendien kon 

het NJCM zich via het Bulletin positioneren als een daadwerkelijke ‘Janus’ binnen de juridische 

wereld: niet alleen kon de ontwikkeling van het recht gevolgd worden en daarover nagedacht 

worden, ook kreeg het NJCM een scheppende rol door daar commentaar op te geven en de 

ontwikkelingen te duiden. Met het Bulletin werd niet alleen het bereik van de organisatie vergroot, 

maar ook de mogelijke impact van haar meningen. Met de bijbehorende oprichting van een 

redactieraad viel het NJCM ook organisatorisch iets uiteen: de kerngroep die de grote lijnen uitzette, 

reageerde op actualiteiten en publiciteit zocht (de ‘actie-kant’ van de organisatie) en het Bulletin en 

haar redactie (grofweg de ‘onderzoeks-kant’). Hiermee waren de twee uitgangspunten van de 

organisatie ook formeel wat losser van elkaar komen te staan.50 

 Een derde ontwikkeling was de uitnodiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken  aan 

het NJCM om tekst en uitleg te geven over een commentaar betreffende de conventie over 

territoriaal asiel. Het NJCM had hier op aandringen van de ICJ een ‘ongevraagd wetenschappelijk 

advies’ over opgesteld dat de aandacht had getrokken van het ministerie. Ook hier speelden 

persoonlijke connecties een belangrijke rol. Al eerder had het NJCM contact gelegd met Theo van 

Boven, die op dat moment werkzaam was bij Buitenlandse Zaken als hoofd van de afdeling juridische 

en sociale zaken van DIO en lector was aan de UvA voor de enige (!)  leerstoel in Nederland die zich 

richtte op de rechten van de mens.51 Van Boven steunde het project van het NJCM van harte en was 

dan ook toegetreden tot het college van advies. Zijn mensenrechtenvriendelijke opstelling opende zo 

ook de deur bij het ministerie: nog voordat het commentaar van het NJCM af was werd het NJCM 

uitgenodigd. Buitenlandse Zaken stelde zich opmerkelijk open op: ‘hierbij in aanmerking nemend dat 

                                                           
50 Natuurlijk ligt dit iets genuanceerder: de twee zijn nooit helemaal te scheiden. Toch kan er wel grofweg 
gesteld worden dat het Bulletin meer aandacht had (en heeft) voor wetenschap en de kerngroep voor 
publiciteit en actie. 
51 Een indicatie van de relatief lage aandacht die mensenrechten (juridisch) genoten in 1976 in Nederland.  
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het NJCM te Leiden een commentaar over deze materie in voorbereiding heeft… moge ik U 

uitnodigen voor een gesprek onder leiding van dr. Theo van Boven…’.52 De personele connectie 

tussen overheid en NJCM werd nog eens benadrukt toen de voorzitster van de betreffende 

werkgroep, Noor Stehouwer, door het ministerie van Justitie een baan werd aangeboden in het veld 

van de opname van vluchtelingen.53 Het bleek het begin van een innige relatie tussen het NJCM en 

de landelijke overheid: de verschillende ministeries stonden open voor de juridische commentaren 

van de experts van het NJCM, en het NJCM zou veel energie steken in het opstellen van rapporten en 

commentaren betreffende actuele juridische ontwikkelingen op overheidsniveau. Zo verkreeg het 

NJCM een luisterend oor bij de ministeries en daarmee de mogelijkheid om daadwerkelijk de 

juridische ontwikkeling te sturen. 

  Tot slot verkreeg op 26 juli de organisatie rechtspersoonlijkheid. Misschien een triviaal feit, 

maar het was het begin van het ‘officiële’ NJCM. De vrijblijvendheid van de eerste jaren was er met 

het formele oprichten iets vanaf: het bood de organisatie de mogelijkheid om op basis van vastigheid 

een toekomst op te bouwen en door te groeien als een ‘echte’ organisatie. Met deze stap werd de 

organisatie formeel vastgelegd, wat een stabiel fundament gaf om door te groeien. 

 

   De maatschappij in: contacten met andere organisaties 

Doorgroeien deed het NJCM dan ook zeker deze eerste jaren. Het lidmaatschap was dan wel 

voorbehouden aan juristen (wat de beschikbare ‘poel’ van leden danig beperkte), door een 

combinatie van actie, publiciteit en onderzoek wist het NJCM toch een respectabele basis op te 

bouwen. Met name het Bulletin speelde een belangrijke rol in de uitbreiding van de bekendheid van 

de organisatie. Sinds het eerste nummer ontstond er, in de woorden van Hans Thoolen, ‘een 

constante aanwas van leden’.54 In juli 1976 stond het ledenaantal op 160, waarna het gestaag door 

zou groeien tot rond de 250 begin 1977.55 De financiële armslag was in deze beginjaren – bij 

afwezigheid van grote subsidies- verbonden aan dit ledenaantal. De inkomsten van 1976 bedroegen 

een bescheiden 2.864 gulden. Deze cijfers zijn wat potsierlijk, zeker afgezet tegen het veel grotere 

ledenaantal van bijvoorbeeld Amnesty International dat hetzelfde jaar een begroting van 1.3 miljoen 

gulden had.56 Toch was het geen kleine verdienste voor een organisatie die pas een jaar ‘echt’ 

bestond en zijn lidmaatschap had beperkt tot de juridische professie: van de 6 aanwezigen op de 

                                                           
52 Kerngroep Notulen, december 1976 ‘Brief van Minbuza aan NJCM’. 
53 Correspondentie ICJ, zeven december 1976 ‘brief van Thoolen aan MacDermot’. Stehouwer accepteerde de 
baan overigens. 
54 Notulen Kerngroep, 26 mei 1977, ‘verslag eerste ALV’. 
55 Notulen Kerngroep, 11 december 1976 ‘notulen vergadering’.  
56 Bouwman, De opkomst van Amnesty International in Nederland 41. 



25 
 

eerste vergadering in 1974 was de organisatie binnen twee jaar gegroeid tot een kleine, maar 

levensvatbare, vrijwilligersorganisatie. 

 Binnen dit kader ontplooide het NJCM zich ook steeds meer in de maatschappij zelf. 

Natuurlijk gebeurde dat niet volledig in een isolement. De contacten met andere ngo’s waren 

aanwezig, maar werden ook gekenmerkt door bepaalde mate van professionele distantie: de 

‘terugtocht’ om niet meer als eerste adviesorgaan te dienen speelde daar zeker een rol bij. De 

‘eendimensionale’ actiegroepen raakten zo langzaam maar zeker meer op de achtergrond. Daarbij 

was het overigens niet zo dat bestaande contacten werden doorgesneden: de BOA zou bijvoorbeeld 

ook later nog hechte banden met het NJCM houden. 

 Veel van de overige samenwerkingsverbanden bevonden zich in de juridische sfeer. 

Contacten waren er onder andere met de Raad van Europa, de Coornhertliga, de Orde van 

Advocaten en het Asser instituut. De bewegingen die sociale rechtshulp boden waren tevens 

verbonden met het NJCM: zo waren er contacten met verschillende rechtswinkels, de Stichting 

Rechtshulp en de Stichting Ombudsman. Opvallend was dat er geen noemenswaardig contact of 

samenwerking bestond tussen het NJCM en verscheidene Christelijke organisaties. Novib, Pax Christi 

of de Raad van Kerken waren, hoewel zeer actief in het Nederlandse veld, allen afwezig in de lijst van 

betrokken organisaties, met de uitzondering van de vereniging Justitia en Pax, die in de jaren 

zeventig onrecht ook steeds meer in mensenrechtentermen begon te vatten.57 

De innigste samenwerking bestond daarentegen –naast die met de ICJ- duidelijk met 

Amnesty International: het NJCM adverteerde in ‘wordt vervolgd’ (het blad van Amnesty) en 

andersom kwamen acties van Amnesty in het Bulletin. Publicitair hielp dit de Leidse organisatie 

zeker: het lezersaantal van ‘wordt vervolgd’ was aanzienlijk wat het aantal leden dan ook deed 

groeien.58 De inhoudelijke samenwerking was iets omzichtiger: het NJCM volgde het advies van het 

ICJ in deze kwestie: Amnesty had immers ook banden met de ‘moederorganisatie’. Toen Amnesty 

aan het NJCM vroeg mee te werken aan een ‘urgent action’ over de intimidatie van advocaten in het 

buitenland vroeg Thoolen dan ook aan MacDermot of daar richtlijnen voor bestonden. MacDermot 

gaf aan dat er een hechte samenwerking was in de vorm van informatie-uitwisseling en een bepaalde 

mate van coördinatie in de acties. Tegelijkertijd had die samenwerking wel grenzen. ‘We try to keep 

our public identity as seperate as possible as we think this increases our effectiveness. Consequently, 

we do not undertake many joint actions’.59  De kerngroep zou een dergelijke politiek consequent 

                                                           
57 Notulen Kerngroep 21 juli 1976 ‘Nota ‘contact met NL’se organisaties’. Bouwman De opkomst van Amnesty 
International in Nederland 50-52.  
58 Zie ook NJCM Bulletin vol 1, nr. 3 (1976). 
59 Correspondentie met ICJ, 14 oktober 1976 ‘brief van MacDermot naar Thoolen’. 
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blijven volgen. In elke samenwerking zou de ‘eigen NJCM-identiteit’ veilig gesteld moeten worden 

door een gepaste afstand te bewaren tot andere organisaties. In het bijzonder waar het Amnesty 

betrof, een grote organisatie met ook eigen juristen, zou bij samenwerking altijd kritisch bekeken 

moeten worden of het NJCM wel echt van toegevoegde waarde was.60 Zo wist het NJCM vanaf het 

begin te voorkomen dat het overvleugeld zou worden door veelal grotere en bekendere organisaties.  

De overheid bleef ook een belangrijke gesprekspartner. Dit hing ook samen met de middelen 

die het NJCM tot beschikking stonden om invloed uit te oefenen. Het professionele karakter hield 

een zekere mate van exclusiviteit in: commentaren op verdagen en wetsvoorstellen kwamen nu 

eenmaal eerder bij de overheid terecht dan bij andere ngo’s. Wel had dit zijn weerslag op de 

publiciteit en het karakter van de organisatie, aangezien het NJCM in veel van haar activiteiten 

expliciet was gericht op het in technisch-juridische zin beïnvloeden van de politiek en de overheid, en 

niet zozeer op het bereiken van het grote publiek. Daarmee verschilde het danig van bijvoorbeeld 

Amnesty, dat de overheid ook via publieke opinie onder druk kon zetten. Het NJCM moest het 

daarentegen hebben van deskundigheid en innovatieve juridische vondsten. 

In haar samenwerking met andere organisaties toonde het NJCM niet direct een duidelijk 

profiel. Enerzijds kon, in de geest van de tijd, een gebrek aan ‘linkse inborst’ de leden niet ontzegd 

worden. Een briefje van aanbeveling van Hans Thoolen aan kerngroeplid Mark Biesheuvel over 

mogelijke hulp van een betrokken student spreekt boekdelen: ‘wellicht dat hij een goede bijdrage 

kan en wil leveren: het is in ieder geval een gemotiveerde linkse jongen’. Ook organisatorisch werd er 

gewerkt in een ‘kerngroep’ die de organisatie bestuurde en was er bewust gekozen om geen 

directeur aan te stellen. ‘Kameraadschappelijke gelijkheid’ stond vanaf het begin centraal binnen de 

organisatie, temeer gezien het voorzitterschap van der kerngroep elke maand wisselde.61 

Tegelijkertijd is het te kort door te bocht om het NJCM direct als ‘links’ of socialistisch te 

bestempelen. De persoonlijke politieke voorkeuren, in een kleine organisatie zeer belangrijk, 

varieerden bijvoorbeeld sterk.  

In vergelijking met andere organisaties kan het NJCM aangesloten worden aan bij de bredere 

solidariteitsbeweging in Nederland zoals deze door Luuk Wijmans en Kim Christiaens is beschreven, 

waarin de ontwikkeling van de Derde Wereld en de strijd tegen racisme centraal stonden.62  Met 

name de hulp aan actiegroepen past naadloos in dit straatje. Inhoudelijk waren er echter wel een 

aantal verschillen: de grote structurele economische hervorming waarnaar de solidariteitsbeweging 

                                                           
60 Kerngroep Notulen 11 februari 1977 ‘verslag vergadering’ en notulen 25 november 1977. 
61 Correspondentie ICJ, 9 maart 1976 ‘brief van Theo bellekom aan MacDermot’. Dit zou later wel veranderen, 
toen er een voorzitter voor een jaar werd aangesteld. 
62 Duyvendak, Van der Heijden, Koopmans, Wijmans (red) Tussen Verbeelding en Macht: 25 jaar nieuwe sociale 
bewegingen in Nederland (Amsterdam 1991) 121-141. 
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streefde is door het NJCM nooit tot prioriteit gemaakt. Bovendien richtte het NJCM zich primair op 

de Nederlandse rechtsorde en op de rechten van de mens: het buitenland liet de organisatie aan 

anderen, terwijl de solidariteitsbeweging mensenrechten pas later (in de jaren tachtig) actief in zou 

gaan roepen. Een bijzonder duidelijk profiel had het NJCM dan ook niet, ook vanwege de grote 

invloed van persoonlijkheden binnen de organisatie. Sommigen neigden meer naar de 

solidariteitskant, anderen bevonden zich meer in de wereld van de sociale rechtshulp. Tegelijkertijd 

betekende deze flexibiliteit ook een kracht: het NJCM kon zich daarmee breed blijven oriënteren en 

voorkwam daarmee dat het ‘drammerig overkwam’ door zich slechts met één bepaald probleem 

bezig te houden. 

 

   Recht als actiemiddel: ondernomen initiatieven 

De brede oriëntatie leidde tot een divers palet aan activiteiten. De acties die het NJCM ontplooide 

vielen uiteen in twee categorieën: ‘reagerende’  en ‘agerende’. De reactieve kant bestond primair uit 

het schrijven van brieven naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, het uitzenden van 

persberichten en het voeren van processen, waar de ‘agerende’ kant bestond uit het verrichten van 

onderzoek en daarop voortborduren in de vorm van commentaren, nota’s en rapportages. De eerste 

jaren was er een tamelijk evenwichtige balans tussen de twee soorten acties. In de ‘reagerende’ 

categorie werd de al eerder aangestipte samenwerking met de BOA voortgezet, waarbij het NJCM de 

BOA in de persoon van de jonge advocaat Willem van Manen bijstond in een zaak tegen de Reclame 

Code Commissie. De daarop volgende ongemotiveerde afwijzing van de zaak leverde genoeg stof op 

voor een kritisch stuk in het Bulletin -en daarmee ook aandacht binnen de juridische beroepsgroep. 

Ook de bestrijding van discriminatie van kleurlingen in Nederland (DKN) werd opgepakt als 

werkgebied van het NJCM en daarnaast waren er contacten met het Chili comité om te helpen bij 

hun acties tegen het regime van Pinochet en met de Mondlane-stichting over bijstand aan 

Mozambique. Chili stond in de bijzondere aandacht van het NJCM: er was zo voor het Chili-Comité 

een aparte werkgroep opgezet, terwijl de Stichting Rechtshulp Chili een gastpublicatie kreeg in het 

Bulletin.63  

Naast de meer ad hoc gerichte ‘reactieve’ acties werden er ook een aantal structurelere 

activiteiten ontplooid. Zo stuurde het NJCM in 1976 ongevraagd een commentaar naar de Tweede 

Kamer over de goedkeuring van de VN verdragen IVBPR en het IVESCR.64 Het hielp daarbij dat het 

                                                           
63 NJCM Bulletin, jaar 1 nr. 3 (1976). Zie voor de connectie tussen West Europa en Chili ook Kim Christiaens, 
European Solidarity with Chile.  
64 Het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag voor 
Economische, Sociale en Culturele Rechten. 
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NJCM de enige was die van deze mogelijkheid gebruik maakte: hiermee werd direct goede sier 

gemaakt bij de politici. De Kamer was dan ook erkentelijk en stelde (voor wat het waard was) dat het 

zeker ‘invloed had gehad op de voorlopige meningsvorming van de Kamereden’.65  

  Een ander meer structureel gerichte activiteit, en tevens een van de meer bepalende 

momenten van het NJCM, was de oprichting van de werkgroep ‘ECRM’. Deze werkgroep, getrokken 

door Hans Thoolen en Mark Biesheuvel, richtte zich op twee zaken: de praktische toepassing van de 

Conventie in de Nederlandse rechtsorde (werden de mogelijkheden volledig benut?) en het 

stimuleren van bekendheid en onderzoek naar de Conventie door het aanbieden van cursussen aan 

de Universiteiten.66 Dergelijke activiteiten lijken weinig wereldschokkend, maar betekenden een 

significante bijdrage aan een langzame juridische ‘ontdekking’ van het EVRM in Nederland. 

  Dit was belangrijk voor het NJCM omdat het EVRM een niche bood waar de organisatie zich 

mee bezig kon houden. Het bood de startende club iets extra’s: informatie uit Straatsburg werd, 

zeker in de beginjaren van het NJCM, daarmee een extra lijntje om verder te kunnen groeien. Om 

deze stap goed te kunnen plaatsen is het noodzakelijk kort uit te weiden over de plaats van het 

EVRM in Nederland. Het idee dat het EVRM altijd al een belangrijke positie in Nederland innam, of 

dat Nederland stond te trappelen om deel te nemen aan een vorm van Europese 

mensenrechtenbescherming is inmiddels al danig ontkracht.67 Nederland had weliswaar in 1960 al 

het individueel klachtrecht bij het Hof aanvaard, maar tot een stroom van zaken had dit niet geleid. 

Ook de juristen zelf vormden hier geen uitzondering op de regel. Hans Thoolen merkte in 1975 op 

dat ‘er grote onbekendheid is bij vooral praktiserende juristen met de mogelijkheden om een klacht 

in te dienen bij Straatsburg’.68 Ook de afwezigheid van verspreid universitair onderwijs waar het 

mensenrechten betrof speelde hier een rol in. 

De redenen van dit gebrek aan actie waren tweeledig. Ten eerste moesten op het Europese 

niveau moesten klachten eerst langs de Europese Commissie voor mensenrechten69 die een strenge 

toelatingseis hanteerde, voordat men terecht kon bij het Hof.70 Bovendien was het EHRM zelf ook 

uiterst spaarzaam met haar uitspraken. Het Hof voer een conservatieve koers gedurende de eerste 

twintig jaar van zijn bestaan waarin het veel ruimte liet aan verdragsstaten.71 De eerste uitspraak van 

het Hof, de zaak Lawless v Ireland uit 1961, stelde bijvoorbeeld dat er geen inbreuk op het EVRM was 

                                                           
65 NJCM Bulletin jaar 2 nr. 4  (1977). 
66 Het NJCM zou sowieso streven naar meer aandacht voor de rechten van de mens in het onderwijs. 
67 Klerk en Poelgeest, ‘Ratificatie à contre coeur’ 219-220. 
68 Notulen Kerngroep, 25 september 1975 ‘Actualiteitencollege hoe lang is de neus van de jurist’. 
69 Niet te verwarren met de Commissie van de EU 
70 Ed Bates, The Evolution of the ECHR 24. 
71 Idem.  
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geweest door de Ierse regering nu de ‘bescherming van de natie’ een afdoende grond voor 

rechtvaardiging vormde om een IRA-strijder zonder proces vast te houden.72 Een activistische 

houding kon het Hof dan ook zeker niet verweten worden. Zoals de toenmalige president van het 

Hof, G. Balladore Pallieri, uiteen zette had het EHRM niet ‘tot taak heeft de mensenrechten te 

beschermen, maar de Conventie’.73 Ten tweede was ook op nationaal niveau weinig fiducie in het 

EVRM. De Nederlandse rechter die over een beroep op het EVRM zei, ‘Ach mevrouw, laat U dat 

Rome maar aan de katholieken over’ geeft de stemming prachtig weer.74 Ook de notie van 

academicus en politicus Ivo Samkalden over het EVRM is veelzeggend:  

‘dat een beroep op de Conventie van Rome bij onze rechters een grote populariteit geniet kan  

worden betwijfeld. Een advocaat in een onzer grote steden heeft mij eens verteld dat een dergelijk 

beroep bij zijn rechtbank niet aan te raden is. De rechtbank meent blijkbaar, dat met zulke chicanes 

alleen slechte zaken verdedigd kunnen worden.’75 

Onbekend maakte zo inderdaad, ook waar het mensenrechten betrof, onbemind. 

 Toch begonnen er langzaam zaken te veranderen. Na de lange periode van 

terughoudendheid  van het Hof waren de lidstaten in zekere mate ‘gerustgesteld’ dat het EVRM geen 

al te sterk verdrag was. Dit had geleid tot een toename van staten die verdrag hadden geratificeerd, 

wat resulteerde in een groter zelfvertrouwen bij het EHRM.76 Zo begon het Hof zich steeds 

assertiever op te stellen. De zaken Golder v. Uk en Tyrer v. UK kunnen met recht gezien worden als 

revolutionaire uitspraken.77 In deze uitspraken, beginnend met Golder in 1975, werd namelijk een 

nieuwe doctrine geïntroduceerd die het Hof in staat stelde om actiever op te treden, te weten het 

idee van het EVRM als ‘levend instrument’. Dit hield in dat het Hof, anders dan te kijken naar de pure 

tekst van het EVRM of de bedoeling van de wetgever (de lidstaten, die overigens niet erg zaten te 

wachten op een sterk supranationaal Hof), het EVRM interpreteerde in het licht van de tijd. Door 

deze stap ‘evolueerde’ het EVRM van een tamelijk statische verdrag in een veel dynamischer 

                                                           
72 Deze aanpak wordt door Bates en Rask Madsen onder het kopje ‘vertrouwen opbouwen’ geschaard. Hoewel 
deze intentie moeilijk vast te stellen valt, was dit wel het gevolg van deze ‘conservatieve’ aanpak van het Hof.  
73 Geciteerd in P.J. Baauw, ‘Het Europees verdrag en het Nederlandse straf(proces)recht’, Rechten van de mens 
in mundiaal en Europees perspectief (Nijmegen 1978)  99-139, 128. 
74 De anekdote is afkomstig uit de Rede van Mr. Egbert Myer: B.E.P. Myer, Bij een vijftigste verjaardag: 
aantekeningen tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in de Nederlandse 
strafrechtspleging (VU, 7 december 2000). 
75 I. Samkalden, ‘de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en haar doorwerking’ Internationale 
Spectator (1964) blz 672-673 geciteerd in E. Myer ‘Over hoe het EVRM verzeild raakte in de Nederlandse 
strafrechtspleging en wie dat valt toe te rekenen’ 40 jaar EVRM (1990)271-296 aldaar275.  
76 Rask Madsen, ‘From Cold War Instrument to Supreme European Court’ 156. 
77 Beide zaken betreffen het VK, op dat moment verreweg de grootste partij bij het EVRM. Merrills, J.G. en 
Robertson, A.H., Human Rights in Europe: A study of the European Convention on Human Rights (Manchester 
2001). Wel dient gesteld te worden dat Tyrer in 1978 werd besloten.  
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instrument. Het lezen van de tekst ‘in de tijd’ bood (en biedt) immers aan rechters een veel grotere 

discretie dan het uitgaan van de bedoeling van de wetgever.78  

 Nederland werd daarnaast in 1976 voor het eerst geconfronteerd met een zaak bij het Hof 

die het verloor. In Engel e.a. werd Nederland op de vingers getikt over het eigen militaire tuchtrecht. 

Vijf militairen waren om diverse redenen disciplinair gestraft en mochten, in tegenstelling tot hogere 

officieren, hun barakken niet verlaten om hun straf thuis uit te zitten. Deze eerste confrontatie met 

het EVRM had redelijk wat nationale controverse opgeleverd. ‘Onze bloedarme, zich ‘tolerant’ 

noemende demokratie, volgt de makkelijkste weg, en garandeert aan het individu vrijheid op papier. 

Maar ze blijft ingebreke ook maar iets te doen om het individu voor te bereiden op de 

verwezenlijking van die vrijheden, ze blijft in gebreke het individu op te voeden tot de realiteit van 

die vrijheid’, fulmineerde de linkse intellectueel Mr. Dr. Benno Stokvis in het radioprogramma ‘recht 

en slecht’ van de N.O.S.79 Soldaten zouden, met andere woorden, eerst eens moeten leren 

gehoorzamen voordat allerhande rechten werden ingeroepen. Ook de kranten publiceerden over het 

vonnis, al waren deze redelijk terughoudend in hun commentaar.80 

  Tegelijkertijd was ook (een deel) van de academische wereld van het belang van de zaak 

doordrongen: Evert Alkema schreef verscheidene nota’s en in het NJB verschenen er bijvoorbeeld 

maar liefst 5 artikelen over de zaak, daarbij ongetwijfeld geholpen door het tot de verbeelding 

sprekende karakter van één van de  overtredingen: het ‘zich als bestuurder van een jeep op 

onverantwoorde wijze bezig houden met rijden in het terrein, door met vrij grote snelheid (geschat 

40-50 km) dwars slippend over een modderweg te rijden en vervolgens met zijn jeep in een stuk 

geaccidenteerd terrein onnodig door paden, kuilen of stukken terrein ‘heen gescheurd.’’81   

  In dit zich snel ontwikkelende terrein kwam het werk van de werkgroep ECRM op het juiste 

moment. Het bekend maken van juristen met de Conventie zou één van de zwaartepunten van het 

NJCM worden. Het meest directe resultaat van het werk van het NJCM was de optuiging van een 

PAO-cursus in samenwerking met het Europa-instituut in Utrecht. Contacten tussen het NJCM en 

Utrecht bestonden al via de Utrechtse wetenschapper Peter Baauw. Deze was met Utrechtse 

collega’s ook zeer betrokken was bij het incorporeren van mensenrechten in het strafrecht: onder 

andere figuren als Constantijn Kelk zetten in Utrecht actief in op het humaniseren van dit 

rechtsgebied. Het NJCM regelde sprekers (waaronder de eigen leden Theo van Boven en Evert 
                                                           
78 Bates, The Evolution of the European Court on Human Rights 284. 
79 13 december 1972, radiorede de onwetenden staan op NL-HaNa, MinBuZa, PV Raad van Europa, 
inventarisnummer 933. 
80 Barbara Oomen, ‘A serious case of Strasbourgh-bashing? An evaluation of the debates on the legitimacy of 
the European Court of Human Rights in The Netherlands’ International Journal of Human Rights Vol 20. Nr. 3 
(2016) 407-425. 
81 Menno T. Kamminga, ‘militair tuchtrecht en de Europese Conventie van de Rechten van de Mens’, NJB Vol. 
38 1193-1199, 1193.  
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Alkema) en participeerde in de opzet ervan. Het resultaat mocht er wezen. De cursus was goed 

bezocht (‘hij liep als een trein’), en gaf zo het NJCM de mogelijkheid om de resultaten van het eigen 

onderzoek naar de praktische toepassing van de Conventie voor een breder juristenpubliek uit te 

werken. Belangrijk in dit opzicht was ook dat Ars Aequi de lezingen van de cursus uit zou geven als 

eerste boek in een serie over de rechten van de mens, waarmee de reikwijdte van de cursus verder 

werd vergroot.82 Zo waren de eerste stapjes in het ‘salonfähig’ maken van de Conventie gezet, maar 

belangrijker, had het NJCM zich ook al vroeg geprofileerd als actieve speler op dit gebied. Het 

benutten van deze juridische niche zou in de jaren die volgden alleen nog maar toenemen, en een 

belangrijke rol spelen in de definitieve doorbraak van het NJCM. 

  Deze eerste jaren stonden zo in het teken van een langzame opbouw van de organisatie en 

het verkrijgen van een plaats in het maatschappelijke veld in Nederland. De eerste acties waren 

ontplooid en de eerste contacten gelegd. Dit alles kwam samen in de eerste officiële ALV van de 

organisatie in mei 1977. Als speciale spreker was MacDermot uitgenodigd, waarbij het NJCM handig 

de publiciteit zocht door contacten met journalisten van de Volkskrant en de NRC. Via interviews in 

deze kranten kreeg niet alleen de ICJ, maar ook het NJCM gratis publiciteit. Voor het NJCM had 

MacDermot lovende woorden: ‘U vormt nu al een van de meest actieve en representatieve secties 

van de I.C.J.’. In ieder geval stond de organisatie er goed voor: het ledenaantal groeide en een 

zestigtal aanwezigen was geen slechte opkomst. Dit werd onderschreven door Mr. Smeets , lid van 

het College van Advies. Deze wees met klem op het succes van het NJCM ‘na zovele mislukkingen 

zoals van de Liga van de Rechten van de Mens, die ook heeft getracht te komen tot een effectieve 

organisatie op dit terrein.’ Wel was het zaak om deze ontwikkelingen in Nederland verder aan te 

zwengelen, want ‘slechtere tijden kunnen komen, en dan kan een hecht in Leiden verankerd 

secretariaat uitkomst bieden’. 

De redenen voor dit succes werden geduid door de man die primair verantwoordelijk was 

voor de opkomst en bestendiging van de organisatie, Hans Thoolen. Hij gaf aan dat het NJCM op het 

juiste moment in een niche was gesprongen. ‘Bestaande juridische organisaties hadden zich niet 

actief ingezet voor de mensenrechten omdat ze politieke stellingname uit de weg willen gaan en hun 

neutrale rol niet prijs willen geven’, aldus Thoolen. Het voorbeeld hier was de Nederlandse 

Juristenvereniging (NJV), de algemene organisatie voor juridisch Nederland. Deze wilde geen stelling 

over de staatsgreep in Chili innemen, terwijl het merendeel van de leden daar wel voorstander van 

was. Het NJCM, zeer betrokken bij de situatie daar, kon zich daarmee goed positioneren als politiek 

alternatief. Zelf zou Thoolen de organisatie, na drie jaar de bepalende factor te zijn geweest, achter 

zich laten en gaan werken op het secretariaat van de ICJ in Genève. Hij liet echter wel een stabiele 
                                                           
82 Ars Aequi Libri, Rechten van de Mens in mundiaal en europees perspectief (Nijmegen 1978). 
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organisatie achter die door derden achtereenvolgens werd gekarakteriseerd als ‘een alternatief NJV’, 

‘een juridisch Amnesty International’ of ook wel ‘de netst geklede actiegroep van Nederland’. Andere 

redenen voor het succes zijn al eerder in dit hoofdstuk aangestipt: het anker dat het ICJ bood, de 

contacten met de overheid, het opzetten van het Bulletin en het gebruik maken van de niche die in 

het juridische-maatschappelijk landschap lag voor een activistische mensenrechtengroepering 

maakten dat het NJCM de zaakjes goed op orde had. De belangrijkste conclusie van Thoolen was 

daarmee, terugkijkend op de eerste fase van de organisatie een kort maar krachtig: ‘we bestaan 

echt!’ Nu is het tijd om ‘voorwaarts te gaan, en niet te vergeten dat wij samen verantwoordelijk zijn 

voor de vrijheid en democratie!’83 
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2. 1977-1984: de doorbraak van het NJCM 

Op 13 december 1977 schreef Hans Thoolen, op dat moment werkzaam bij de ICJ, een briefje naar 

zijn voormalige project: ‘wat de zaken betreft wil ik jullie graag nog eens op het hart binden om op de 

ingeslagen weg door te gaan. Iedere dag weer ben ik verbaasd dat er zoiets als het NJCM bestaat: de 

combinatie van vrijwilligers-actiegroep gedragen door inzet en idealisme en professionele 

hulpverleningsinstantie gebouwd op representativiteit en status is ‘quite unique’… Het bewijs van de 

levensvatbaarheid op wat langere termijn zal door jullie geleverd moeten worden’.84 In de jaren die 

op deze hartenkreet volgden zou het NJCM zijn levensvatbaarheid overtuigend bewijzen. De periode 

1977-1984 kenmerkte zich door een grote mate van groei, zowel qua organisatie als qua activiteiten. 

Dit betekende de definitieve doorbraak van het NJCM als organisatie in het maatschappelijk veld. Het 

is deze doorbraak die dit hoofdstuk centraal staat. Welke factoren waren bepalend voor het NJCM 

om uit te groeien tot een serieus genomen NGO? Om deze vraag te beantwoorden valt dit hoofdstuk 

uiteen in drie delen, die opeenvolgend de organisatie als zodanig, de acties en het bulletin 

behandelen. Een speciale rol is daarin weggelegd voor de ontwikkelingen rondom het EVRM, wat 

hand in hand met het NJCM een doorbraak beleefde in de Nederlandse context. De twee verhalen 

zijn innig met elkaar verbonden, en een blik op de doorbraak van het NJCM is daarmee ook relevant 

voor begrip over de doorbraak van het EVRM in de Nederlandse context. Anders gesteld, dat het 

EVRM een doorbraak in Nederland beleefde is mede aan het NJCM te danken en verdient daarmee 

extra nadruk. 

 

     Een organisatie in opmars 

Een eerste signalering van de uitbreiding van het NJCM was een aanmerkelijke groei van het 

ledenaantal. Waar in 1977 het ledenaantal nog de 265 lag, verdrievoudigde dit in twee jaar bijna naar 

684 in 1979 voordat de groei in 1982 zou stabiliseren rond 772 leden. Daaronder bevonden zich 

voornamelijk alumni en studenten aan verscheidene juridische faculteiten, maar ook advocaten, 

wetenschappelijk medewerkers, ambtenaren, universiteiten en rechtbanken. De basis van het NJCM 

was dan ook niet puur een universitaire aangelegenheid maar verbreedde zich langzaam binnen het 

juridische veld. Deze vergrote achterban hield in dat de impact van studies en acties groter werd 

(niet meer was het een extreem kleine organisatie), maar belangrijker nog, ook de financiële situatie 

van de organisatie werd hierdoor iets rooskleuriger. Meer leden betekende meer contributie. Toch 

waren ledencontributies niet afdoende om alle activiteiten van het NJCM draaiende te houden. Om 
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dit op peil te houden waren de in het vorige hoofdstuk al aangestipte contacten met de overheid, en 

dan in het bijzonder de subsidie van het ministerie van Justitie, van vitaal belang. 

  Al in 1977 had het NJCM deze subsidie aangevraagd, waarna een positief gesprek met de 

subsidieambtenaar bij justitie was gevolgd. Wel werd vooraf door het ministerie gesteld dat de 

subsidie eventueel afhankelijk kon zijn van de vraag of het NJCM bereid zou zijn mee te werken aan 

bepaalde activiteiten van justitie, bijvoorbeeld het verlenen van bekendheid aan het verdrag van 

rassendiscriminatie.85 Het NJCM ging hiermee akkoord, maar onder twee voorwaarden: de 

betreffende activiteit diende te passen in de doelstellingen van het NJCM, en medewerking zou 

alleen verleend worden na uitdrukkelijke beslissing van de kerngroep. Zo werd, onder 

voorwaardelijke medewerking, een subsidie van 40.000 gulden veilig gesteld. Iets later zou ook van 

het ministerie van Onderwijs en Wetenschap een subsidie verkregen worden. De afhankelijkheid van 

het NJCM van de overheid werden daarmee verder bestendigd. Principiële kritiek daarop schijnt er 

niet geweest te zijn binnen de organisatie, wat ook meteen iets over het karakter van het NJCM zegt. 

Waar andere actiegroepen de staat nog wel eens als probleem aanduidden, of principieel 

overheidssubsidie afwezen ter bescherming van de eigen positie (zoals Amnesty)86 raakte het NJCM 

steeds inniger verbonden met de Nederlandse overheid. Over schokkende hoeveelheden geld ging 

het overigens ook weer niet altijd: de subsidie van O&W bedroeg 8000 gulden, niet een bedrag waar 

ministeries over het algemeen van schrikken. Wel betekende het voor het NJCM een basis waarop 

verdere activiteiten ontplooid konden worden. De financiële ruimte was onder invloed van 

contributies, abonnees op het Bulletin en subsidies gegroeid van 3000 gulden in 1976 tot ongeveer 

50.000 gulden in 1982.87 

 Naast de groeiende basis en financiën kreeg het NJCM een steeds stevigere plek in het 

maatschappelijke veld. Dat het NJCM in 1977 al een bijzondere positie had ingenomen waar het ging 

om de bescherming van mensenrechten in Nederland blijkt onder andere uit een opmerkelijk 

ingekomen brief uit december dat jaar, waarin de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens 

het NJCM verzocht om hun organisatie over te nemen. ‘Er is weinig activiteit, geen secretariaat, geen 

geld, maar wel zijn enkele juristen lid’.88 Het NJCM reageerde door de secretaris van de Liga te 

verzoeken de jurist-leden op de hoogte te brengen van het bestaan van het NJCM. De twee 

organisaties waren redelijk vergelijkbaar: ze richtten zich beiden op het beschermen en onder de 

aandacht brengen van mensenrechten in de Nederlandse context. Toch was het de Liga niet gelukt 

door te breken, terwijl het NJCM in gestage opmars was. Een deel  van de verklaring van deze 

                                                           
85 Notulen Kerngroep 25 november 1977, ‘notulen vergadering’. 
86 Bouwman, De opkomst van Amnesty International in Nederland blz 50. 
87 Notulen Kerngroep, 4 mei 1983, ‘financieel jaarverslag’. 
88 Notulen kerngroep 22 december 1977 ‘ingekomen post’. 
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ontwikkeling lijkt in de gesignaleerde zwaktes van de Liga te liggen: het NJCM had nu juist wel een 

zeer actieve kerngroep, en via de subsidies van Justitie ook een bepaalde financiële kracht .89  

  Deze ‘eenzame’ positie van het NJCM als juridisch georiënteerde mensenrechtenvereniging 

zou wel veranderen na verloop van tijd. Los van de immer warme contacten met Amnesty, waarmee 

afgesproken werd elk halfjaar een overleg te voeren, was een andere belangrijke ontwikkeling in het 

veld waarin het NJCM manoeuvreerde de oprichting in 1982 van het SIM (het Studie- en 

Informatiecentrum Mensenrechten) in Utrecht. Dit instituut was gericht op drie pijlers: onderzoek, 

documentatie en onderwijs op het gebied van mensenrechten.90 Daarmee sloot het werk van het 

SIM nauw aan op dat van het NJCM, al was het werk van SIM meer op onderwijs en onderzoek 

gericht en minder op het beïnvloeden van overheidsbeleid danwel het voeren van actie. Bovendien 

was het SIM internationaler georiënteerd dan het NJCM. De werkzaamheden waren feitelijk eerder 

complementair dan concurrerend: bovendien waren de banden tussen het NJCM en het SIM 

bijzonder warm. Met name de persoonlijke connecties springen in het oog. Zo waren de twee 

initiatiefnemers voor de oprichting van het SIM, Pieter van Dijk en Fried van Hoof  ook al vroeg 

betrokken geraakt bij het NJCM. Ter verdere illustratie, het eerste bestuur van het SIM bestond voor 

5 (!) van de zeven leden uit (voormalig) NJCM’ers , terwijl de grondlegger van het NJCM, Hans 

Thoolen, de eerste directeur van het SIM werd.91 Het is illustratief voor het relatief kleine wereldje 

waarin mensenrechten als juridisch concept werden bevorderd, maar ook voor de groei van het 

concept in de Nederlandse context. In de jaren die hierop volgden zou er een grote mate van overlap 

tussen de twee organisaties bestaan.  

  Een andere grote partner was de overheid. De staat bleef in deze jaren niet alleen financieel, 

maar ook als overlegpartner een vitaal contact van het NJCM. De overheid zelf trad hier nadrukkelijk 

actief in op: na de politiek gekleurde jaren zeventig trad een meer technocratische benadering op in 

de jaren tachtig. Deze aanpak hield ten opzichte van NGO’s in dat met name expertise en kundigheid 

gewaardeerd werd.92 De overheid bood dan ook actief platforms aan om deze (onderbouwde) 

stemmen een plek te geven. Het NJCM speelde hier, als expertorganisatie bij uitstek, graag op in: 

vanaf 1979 sloot het aan bij het BMO (Breed Mensenrechten Overleg).93 Later participeerde het 

                                                           
89 De Liga bestaat nog steeds (in 1982 werd er nieuw leven in de organisatie geblazen) en leidt momenteel een 
tamelijk rustig bestaan, soms opgeschrikt door het uitreiken van de Clara Meijer Wichmann penning. Dit 
oordeel is gebaseerd op de site http://www.ligarechtenvandemens.nl/index.html (geraadpleegd 23-05-2017).  
90 Jackson en McGonigle Leyh, A History of SIM 6-14. 
91 Te weten Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Evert Alkema, Mark Biesheuvel en Hans Thoolen. 
92 Van Dam, ‘een wankel vertoog’, 73. 
93 Erg enthousiast was het NJCM overigens niet over het BMO. Dit vanwege de focus op het buitenlands beleid 
van Nederland en vanwege het hoge gehalte van compromisvorming tussen alle partijen, waar het NJCM 
traditioneel terughoudend stond ten opzichte van samenwerking. ‘BMO nivelleert naar believen. BMO is een 

http://www.ligarechtenvandemens.nl/index.html
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actief in de BMD (Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie). Het ging daarin mee in de 

grotere ontwikkeling van de jaren tachtig, waarin NGO’s steeds meer in gesprek raakten met de 

overheid. De opmerkingen van James Kennedy over deze ontwikkeling, namelijk dat  door het 

optreden van de NGO’s als zakelijke gesprekspartners deze organisaties zich steeds meer 

verwijderden van hun achterban, lijkt voor het NJCM niet op te gaan.94 Het karakter van de 

organisatie, gericht op expertise, had een grote achterban nooit tot de mogelijkheden laten behoren. 

Integendeel, deze nieuwe aanpak van de overheid zat een professionele organisatie als het NJCM als 

gegoten. 

 Dit uitte zich misschien nog wel het best in de opdracht die het NJCM in 1984 kreeg van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken om onderzoek te verrichten naar de ‘betekenis van grondrechten 

van de herziene grondwet in de rechtsorde’. Het NJCM stelde een offerte op, en kwam al snel tot een 

overeenkomst: de opzet van het ‘Grondrechten Evaluatie Onderzoek’ zou zijn om de eerste paar jaar 

gegevens te verzamelen en tweejaarlijks een rapport uit te brengen. Voor 10 jaar werd er zo, op 

kosten van de overheid, een onderzoeker aangetrokken worden met 20-urige werktaak. Deze 

samenwerking bevestigde niet alleen het wetenschappelijke karakter van het NJCM, maar ook de 

hechte band met de overheid. Het is dan ook juist de mogelijkheden die steeds meer vanuit de staat 

werd geboden om te participeren op basis van gelijkwaardigheid die gezien kan worden als een 

‘mogelijkheidsvoorwaarde’ die het NJCM definitief liet doorbreken in de jaren 77-84. De organisatie 

had zich zo langzaam ontpopt als een serieuze gesprekspartner, in een veld waarin mensenrechten 

steeds verder groeiden.95 

Een andere ‘mogelijkheidsvoorwaarde’ voor de doorbraak van het NJCM was een zekere 

mate van depolitisering van de organisatie. In de jaren 77-84 zou het NJCM een omslag naar een 

meer ‘neutrale’ organisatie maken. Het karakter van de organisatie was als gezegd wat gemengd, 

maar leek veel op dat van zoveel sociale organisaties in de jaren zeventig: kritisch en solidair. Dit 

uitte zich ook in de geboden hulp: de eerste jaren werden er vooral linkse actiegroepen bijgestaan. 

Hoe meer het NJCM echter opkwam voor de vrijheid van deze groeperingen om te mogen 

demonstreren, hoe meer ook het idee post vatte dat deze vrijheid ook voor andere organisaties gold. 

In 1979 werd de lijn over wie er op bescherming kon rekenen duidelijk gesteld na het uitbrengen van 

een persbericht naar het Parool en de Volkskrant over de demonstratie van de Nationale Partij 

                                                                                                                                                                                     
grauwsluier. En brieven kunnen ze er niet schrijven’ observeerde een kerngroeplid in 1980. Notulen kerngroep 
17 november 1980, ‘verslag vergadering’. 
94 James C. Kennedy, ‘De opkomst en ondergang van de achterban’ (oratie uitgesproken op 29 april 2011 aan 
de UvA) 15-16. 
95 Waar bleef de ICJ? Deze organisatie liet een grote mate van vrijheid aan de nationale secties, en raakte deze 
jaren wat op de achtergrond qua directe betrokkenheid bij het NJCM 
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Nederland, een extreemrechtse groepering met racistische opvattingen. Hoewel het NJCM het niet 

eens was met de ideeën, dienden ook deze demonstraties toegestaan te worden. Voor het NJCM 

betekende dit dat er ‘geen selectiecriteria bij de bescherming van mensenrechten aangebracht 

moeten worden’.96 Geheel zonder weerwoord was dit bericht overigens niet. Uit deze beslissing van 

de kerngroep ontspon zich een interne discussie: moest het NJCM inderdaad opkomen voor 

diegenen die racisme propageren? Kerngroeplid Hugo Pos vertegenwoordigde het ‘linkse’ geluid en 

stelde dat dergelijke demonstraties moesten worden verboden. ‘Straks gaat Glimmerveen (een 

extreem-rechtse politicus en leider van de Nederlandse Volksunie, W.H.) nog in de Bijlmer 

demonstreren met alle gewelddadige consequenties van dien. De bescherming van minderheden, die 

het toch al moeilijk genoeg hebben, vordert een demonstratieverbod.’97 De repliek ‘is de groep 

Glimmerveen dan geen minderheid?’ zou echter uiteindelijk het pleit beslechten.98 Iets dergelijks 

kwam ook naar voren bij onderwerpen als verboden rechtspersonen: moest de Centrumpartij 

verboden worden? Het NJCM keurde dit ten zeerste af, (het zou niet rechtstatelijk zijn en de partij 

ondergronds dwingen) en zag zijn opvatting terug in de debatten, waarin Kamerleden het 

commentaar van het NJCM aanhaalden ter onderbouwing van de onwenselijkheid van een verbod.99 

  Zo schoof het NJCM op naar een organisatie die de mensenrechten inderdaad voor iedereen, 

ongeacht levensovertuiging, zou proberen te garanderen. Ook de band met linkse actiegroepen werd 

langzaam minder hecht. Zo werd een samenwerkingsverband in 1979 met onder andere (zeer) linkse 

verenigingen als het antifascistisch front en het anti-verkiezingscomité Tilburg tegen een 

aangekondigde volkstelling (het NJCM had bezwaren op het gebied van privacy) intern fronsend 

bekeken. Het NJCM had zich zo in een ‘zeer bedenkelijk gezelschap’ begeven, aldus de Kerngroep.100 

Die ontwikkeling was niet vanzelfsprekend. Hierin verschilde het NJCM bijvoorbeeld met de 

Coornhert Liga, die in deze periode juist zich afwendde van de staat, en actief de meer anti-

parlementaire bewegingen steunde.101 De afkeuring van het samenwerken met zeer extreme 

organisaties, en de eerder aangehaalde intensivering van de contacten met de overheid had gevolg 

dat het NJCM ook qua activiteiten meer in de ‘mainstream’ terecht kwam, en zich zo ook steeds 

neutraler kon opstellen als bewaker van de mensenrechten.  

 

 

                                                           
96 Notulen kerngroep, 13 december 1979, ‘notulen vergadering’. 
97 Notulen Kerngroep, 3 maart 1980, ‘verslag vergadering’. 
98 Notulen Kerngroep, oktober1980 ‘besluitenlijst ALV 1980’. 
99 NJCM Bulletin , september 1982. 
100 Notulen Kerngroep, 11 juli 1979, ‘verslag vergadering’. 
101 Smits, Opkomst en teloorgang van de Coornhert Liga, 10. 
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   Interne ontwikkelingen: Consolidatie en organisatorische vraagstukken 

Naast deze externe ontwikkelingen begon er ook intern het een en ander te veranderen. Naast de 

kerngroep bestond er nu een dagelijks bestuur (DB) dat zich bezig hield met de acute 

aangelegenheden, een secretariaat dat de formaliteiten regelde en begon er langzaam lijn in de 

toekomstplannen van het NJCM te komen. Zo werd er in 1977 een beleidsnota opgesteld waarin de 

koers voor de komende jaren werd uitgestippeld. Ondanks de angst voor een al te strikte beperking 

van de bewegingsvrijheid diende een regeling in het leven geroepen te worden. ‘Wil de vereniging 

zijn geloofwaardigheid behouden en het reeds verworvene consolideren en uitbouwen, dan zal zij 

een beleid moeten voeren’.102 Dit had ook te maken met de ervaringen die opgedaan werden met 

het functioneren van de werkgroepen. Deze hadden de gewoonte om na een stormachtig begin wat 

ineen te zakken, wat de productiviteit niet ten goede kwam. Vandaar dat er werd besloten om het 

mantra ‘consolidering en uitbouw’ centraal te stellen. De bestaande werkgroepen, zoals onder 

andere die over asielrecht, EVRM, verkiezingen en grondrechten, Uruguay, en de positie van 

zigeuners verkregen voorrang en waar nodig diende dood hout weggehakt te worden. Een 

werkgroep die na een jaar nog geen tastbaar product had geproduceerd zou bijvoorbeeld worden 

opgeheven.103  

  Consolidering hield zo niet in dat de organisatie geen nieuwe projecten meer opstartte, maar 

de aantallen waren wel beperkt. Een voorbeeld van een belangrijke nieuwe werkgroep kwam voort 

uit een initiatief van Cees Flinterman, Pieter van Dijk, Fried van Hoof en Karel de Vey Mestdagh.104 Zij 

stelden voor om het NJCM een Helsinki-groep op te laten richten: een grote stap, want een dergelijke 

organisatie bestond nog niet in Nederland. Gelieerd aan de Helsinki-akkoorden waren dergelijke 

groepen er om de ondertekenaars te houden aan de verplichtingen. Met name het derde deel van de 

slotbepaling was van belang: daarin werden expliciet mensenrechtenverplichtingen opgenomen. Dat 

maakte het Akkoord ook voor het NJCM interessant. ‘De slotbepalingen raken direct aan de 

doelstellingen van het NJCM nu NL een van de landen is die de slotakte heeft ondertekend. Deze 

voorziet in een periodieke conferentie waar de implementatie wordt besproken… Met de oprichting 

van een Helsinki-groep door het NJCM wordt beoogd de vereiste documentatie en informatie geheel 

onafhankelijk te verzamelen.’105 Hiermee kon het NJCM zich zowel positioneren als controleur van 

                                                           
102 Notulen Kerngroep, 23 juni 1977, ‘Beleidsnota NJCM 1977/1978’.  
103 Bovendien werd de al bestaande politiek voor het aannemen van nieuwe zaken geformaliseerd. Drie vragen 
dienden positief beantwoord te worden voordat er actie werd ondernemen: is het vraagstuk juridisch relevant 
(ja), houden andere organisatie zich bezig met het vraagstuk (nee) en bestaat er enige connectie met de 
Nederlandse rechtsorde of betekent het optreden van het NJCM steunverlening aan de ICJ? (ja). 
104 Om een indruk te geven van de bijzondere poel mensen die het NJCM zijn kracht gaven: van deze vier zijn er 
drie (!) hoogleraar geworden en Karel de Vey Mestdagh doorliep een mooie carrière bij BZ. 
105 Notulen Kerngroep, 30 augustus 1978, ‘Voorstel tot oprichting van een Helsinki-groep door het NJCM’. 
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Nederland als participeren op een internationaal niveau: met het opzetten van deze tak zette het 

NJCM de eerste stappen in het bredere internationale Helsinki-netwerk dat zich langzaam 

ontwikkelde tot een relevante factor in het mensenrechtenveld. Ook gaf het de organisatie de 

mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te kunnen doen en te participeren in een transnationale ‘civil 

society’. Toen er vanuit Amerika dan ook het voorstel kwam om een ‘Europese’ tak van de Watch 

committees op te zetten deed het NJCM daar graag aan mee. Zo raakte  vanaf september 1981 de 

Helsinki groep van het NJCM via de persoon van Arie Bloed (als medeoprichter) aangesloten bij de 

‘International Helsinki Federation for human rights’. 106 

  De ‘consolideringspolitiek’ van de kerngroep had wel tot gevolg dat de twee kanten van de 

organisatie ietwat tegenover elkaar te staan. Hoewel het in zichzelf geen actief beleidsdoel was, 

verdween de directe actie na 1977 iets naar de achtergrond, terwijl er in verhouding veel aandacht 

werd besteed aan het Bulletin en onderzoek.107 Helemaal zonder consternatie ging dit niet. Het 

leidde bijvoorbeeld tot een pittige ALV in 1979, waarop de koers van het NJCM onder vuur kwam te 

liggen. Jenny Goldschmidt waarschuwde bijvoorbeeld voor een ‘te veel aan consolidatie’. Juist 

kritische actie bleef gewenst: ‘we moeten niet insuffen, een grote organisatie van nette mensen is 

niet de bedoeling. Er moet iets van het ondeugende jongetje uit ons blijven blijken… Doorschuiven 

naar de gevestigde orde is ongewenst’.108 Een andere oudgediende, Reiner de Winter, onderschreef 

deze kritiek door te stellen: ‘het lijkt wel alsof we zijn geworden tot de vereniging van vrienden van 

het NJCM-bulletin. Het instrument persbericht is voor het NJCM belangrijker dan het commentaar 

leveren op nota’s e.d.’  

Toch diende dergelijke kritiek altijd gespiegeld te worden aan de andere kant van de 

organisatie: onderzoek bleef hoe dan ook een vitaal onderdeel van het NJCM. Bovendien had de 

vereniging simpelweg te weinig mankracht om op alle actualiteiten te reageren. Een al te ‘radicale 

draai’ was daarmee ook zeer lastig binnen de kaders van de organisatie, en zou nooit daadwerkelijk 

plaatsvinden. Wel bleef de boodschap hangen om, in de woorden van Cees Flinterman, niet te 

worden tot ‘een klassieke mensenrechtenclub in dubbele betekenis: keurig grijs en louter gericht op 

vrijheidsrechten’. Het resultaat van deze kritische ALV was dan ook geenszins een radicale breuk met 

het consolideren en uitbouwen van het NJCM, maar meer een redelijk compromis. De pressiekant 

van het NJCM moest niet vergeten worden, en een snelle opname van persberichten was dan ook 

een wenselijk uitgangspunt.109 

                                                           
106 Notulen kerngroep, 11 november 1982 ‘verslag vergadering’. 
107 Meer over het Bulletin verderop in dit hoofdstuk. 
108 Notulen Kerngroep, 8 september 1979, ‘Verslag ALV’. 
109 Notulen Kerngroep, 11 september 1979, ‘nabeschouwing ALV’. 
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  Desalniettemin zou de organisatie zich, gesterkt door de constante groei, in een richting 

begeven die het steeds verder in de richting van de ‘gevestigde orde’ zou brengen. Het interne 

startschot voor deze ontwikkeling werd in 1981 gegeven toen er wederom een nieuw beleid werd 

aangekondigd. ‘Het NJCM zou een meer algemene functie moeten vervullen, door bijvoorbeeld 

proefprocessen te voeren en meer aandacht aan onderwijs te besteden’.110 Deze veralgemenisering 

van de werkzaamheden hing tegelijkertijd samen met een intensivering van de ondernomen 

activiteiten. Een extra slag werd gemaakt met het schrijven van commentaren, maar ook door het 

ondernemen van zelfstandig onderzoek. Zo leidde de participatie van het NJCM in de Brede 

Maatschappelijke Discussie bijvoorbeeld tot een eigen groot rapport over ‘mensenrechten en 

kernenergie’.  

  Een voorwaarde die deze verbreding van de werkzaamheden mede mogelijk maakte was de 

toekenning van een grote subsidie, (zo’n 20.000 gulden) door de ALN ,de stichting aanwending loterij 

gelden. In plaats van deze in te zetten voor het algemene functioneren van de organisatie werd er 

besloten deze gelden onder te brengen in een aparte stichting, die als doelstelling had om het 

Bulletin te verzorgen en andere publicaties van het NJCM uit te geven. Deze stichting, de NJCM-

Boekerij genaamd, stelde de organisatie in staat om niet alleen zelfstandig het Bulletin draaiende te 

houden (daarvoor was het NJCM afhankelijk geweest van derde uitgevers), maar ook om onderzoek 

in andere vorm dan als artikel in het Bulletin uit te geven, namelijk als gebonden boekwerken. Dit 

had daarmee tevens een stimulerende werking op de onderzoekssfeer van de organisatie: vanaf 

1982 (toen de Boekerij officieel werd opgericht) konden deze ook daadwerkelijk als onafhankelijke 

studie worden uitgegeven. Zo verscheen als eerste uitgave een artikelenbundel over het vraagstuk 

verboden rechtspersonen, waarin ook het NJCM commentaar op het voorstel in deze richting van de 

regering werd afgedrukt.111 Bovendien kon het NJCM zich door de mogelijkheid om zelfstandig 

studies uit te geven steeds meer profileren als professionele academische uitgever op het gebied van 

mensenrechtelijke onderwerpen. 

 

     Groei en de gevolgen daarvan 

  Deze groei van het ondernomen aantal activiteiten had zijn weerslag op de structuur van het 

NJCM, en dan vooral op de werkdruk binnen de organisatie. Deze nam toe, maar tegelijkertijd was de 

organisatiestructuur feitelijk nog altijd de sterk egalitaire gekleurde actiegroep uit de jaren zeventig 

                                                           
110 Notulen vergadering 3 april 1981 ‘verslag vergadering’. 
111 De conclusie van het NJCM? Met partijverboden diende, in de geest van George van den Bergh, zéér 
terughoudend omgegaan worden. ‘Commentaar van het NJCM bij het ontwerp van wet tot wijziging van enige 
bepalingen over verboden rechtspersonen’ Verboden Rechtspersonen (Leiden 1973). 
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(aangevuld met dagelijks bestuur en secretariaat). Deze structuur leunde sterk op persoonlijk contact 

tussen de leden van de kerngroep, bestuur, redactie en boekerij, die elkaar vaak al uit Leiden en 

Utrecht kenden.112 Dat kon goed functioneren bij volledige en actieve bezetting, maar begin jaren 

tachtig kwamen wat haarscheurtjes in deze structuur. Participatie was daarbij een belangrijk punt: al 

eerder was gewaarschuwd voor een ‘wankel draagvlak’ binnen de organisatie door het relatief kleine 

aantal leden die zich daadwerkelijk actief met de werkzaamheden bezig hielden. Het Dagelijks 

Bestuur had het voortouw in het inspelen op de actualiteit, maar was slechts met vier man en kon 

niet alles bijbenen. Normaal gesproken had ook de kerngroep hier een rol in, maar deze richtte zich 

liever op ‘artikeltjes schrijven’ zoals het DB opmerkte in een kritische participatienota. Dat stak: ‘van 

de signaleringsfunctie van de kerngroep komt weinig terecht’, werd er dan ook gesteld in 1980.113 

Het resultaat van deze tanende participatie was dan ook dat het NJCM zich minder vaak dan gewenst 

kon uitspreken over de actualiteit.114  

Verbetering kwam moeizaam op gang. Twee jaar later werd in een brandbrief binnen het DB 

zorgen geuit over een ‘nonchalance bij het NJCM, die zich uit in slechte opkomst op kerngroep 

vergaderingen, slechte voorbereiding op de vergaderingen en een rommelige besluitvorming’.115 

Veel van de werkzaamheden kwam daarmee op de schouders terecht van het DB en het secretariaat, 

die zo consequent overbelast waren. Ook was het secretariaat niet professioneel: het NJCM maakte 

hiervoor traditiegetrouw gebruik van dienstweigeraars: deze waren goedkoper.116  Dit alles werd nog 

verergerd door het feit dat de ‘Leidse harde kern’ waarop de organisatie altijd had gebouwd minder 

vrijstelling vanuit de universiteit kreeg om werkzaamheden te verrichten voor het NJCM. 

                                                           
112 De sfeer bij het NJCM was overigens goed, ook via ‘weekendvergaderingen’ van de kerngroep waar ergens 
buiten Leiden de koers van het jaar/ het grootste juridische onderwerp van het jaar werd besproken. Hier 
kwam ook het officiële clublied van het NJCM vandaan, gezongen op de melodie van de bescheiden hit ‘ga mee 
naar het eiland Hawaï’: 
 
‘Wordt lid van het NJCM 
En strijd tegen onrecht in vrijheid 
Verdelg de dictator zijn stem 
Leef niet voort in blijheid 
Ja strijdt met ons mee op nivo, 
Hard op weg naar een stukje rechtsgelijkheid 
Ja, stort dan uw geld met gulle hand 
een werkgroep hier, een werkgroep daar, ’t is voor de vrijheid’  
 
113 Notulen Kerngroep, 3 maart 1980 ‘participatienota DB’ 
114 Wat relatief gezien de onderzoekskant weer versterkte. 
115 Notulen Kerngroep, 11 augustus 1982, ‘Brief DB aan Kerngroep’. 
116 Deze praktijk zou overigens nog leiden tot een ietwat precaire zaak bij de Commissie Gelijke Behandeling, 
die het NJCM op de vingers tikte nu de vacature alleen openstond voor (per definitie) mannelijke 
dienstweigeraars. Dit werd als discriminerend gezien nu vrouwelijke sollicitanten bij voorbaat werden 
uitgesloten. Naast wat gemopper binnen de organisatie leverde de zaak wel weer mooie artikelen op in het 
Bulletin over non-discriminatie. 
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  In deze context werd het toekomstperspectief van het NJCM steeds meer gekoppeld aan een 

grotere mate van professionalisering. Dat uitte zich in kleine dingen (zoals de aanschaf van een 

computer en een tekstverwerker) maar ook in substantiële hervormingen. In 1984 werd er langdurig 

gediscussieerd over de toekomst van de organisatie. Een van de hervormingen was dat de kerngroep 

efficiënter diende te worden: enerzijds diende elk lid een bepaalde portefeuille onder zich hebben, 

wat de coördinatie voor het DB makkelijker zou maken. Anderzijds diende de kerngroep ook meer te 

delegeren en moesten de werkgroepen gestimuleerd worden.  Deze vergroting van de doelmatigheid 

was één kant van het verhaal, er was ook nog het probleem van de overbelasting. Hiervoor kwamen 

twee oplossingen naar voren: het verminderen van de activiteiten van het NJCM of het 

professionaliseren van (een deel) van de bestuurstaak. De eerste optie werd zeer onwenselijk geacht: 

dat liet een verkenning naar een professionalisering open.117  

  Dit zou een grote omslag betekenen. Van de relatief egalitaire organisatie zou er één persoon 

aan de top komen te staan, met een fulltime secretariaat dat volledig betaald werd . Hoewel de 

analyse ‘eigenlijk zijn we al op weg naar professionalisering’ breed werd gedeeld, was de vraag ook 

of de organisatie dat wel wilde. Tijdens een meerdaagse vergadering ging bijna de volledige 

kerngroep akkoord met een professionalisering.118 Besloten werd dus om de mogelijkheden hiernaar 

te verkennen. Wel leverde deze stap weer andere vraagstukken op. Met name de financiële gevolgen 

van professionaliseren waren groot. Er werd gedacht aan extra kosten van tussen de 80- en 100.000 

gulden per jaar, wellicht nog aangevuld door verhuizings- en huisvestingkosten van 40-50.000 gulden 

per jaar nu de Universiteit Leiden waarschijnlijk niet een professionele organisatie zou willen 

voorzien van ruimte. Ook met het oog op de bescheiden begroting van het NJCM zou dat een 

enorme stap zijn. Er zouden dan ook extra fondsen geworven moeten worden om deze ambitie waar 

te maken. 

  Dat was minder makkelijk gezegd dan gedaan. De kerngroep wees het idee om fondsen bij de 

private sector op te zoeken resoluut af. Onder andere als gevolg daarvan bleek het in de krappe tijd 

van de jaren tachtig lastig om genoeg geld op tafel te krijgen voor een dergelijk project. Al snel werd 

dan ook duidelijk dat de stap naar een grotere mate van professionalisering in de praktijk lastig te 

realiseren was. ‘Er is weinig kans op alternatieve fondsen’, werd in een beleidsnota geconcludeerd. 

Bovendien bleek het draagvlak minder groot dan gedacht.  ‘Veel leden hebben er principieel bezwaar 

tegen om het NJCM van een vrijwilligersorganisatie om te zetten in een professionele organisatie’.119 

                                                           
117 Het hielp hierbij dat het Bulletin al een dergelijke ontwikkeling had doorlopen. Zie verderop dit hoofdstuk. 
118 Notulen kerngroep, 5-6 mei 1984 ‘verslag meerdaagse’. 
119 Notulen kerngroep 23 aug. 1984, ‘beleidsnota 1984’.  
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De wissel werd dan ook omgezet: het NJCM zou geen directeur krijgen maar in plaats daarvan zou vol 

worden ingezet op een grotere mate van doelmatigheid.  

 Dit was van groot belang. Het NJCM had geflirt met het idee van professionalisering, maar 

die afslag nooit helemaal genomen, al werd wel voor het secretariaat uiteindelijk een vaste kracht 

ingesteld. De organisatie zou zo blijven draaien op de vrijwillige bijdrage van betrokken juristen. In 

die zin zou het een ‘kleine’ organisatie blijven, misschien het best te karakteriseren als een 

semiprofessionele vrijwilligersorganisatie. De afwezigheid van een directeur maakte wellicht dat het 

NJCM een duidelijk aanspreekpunt ontbeerde en niet zou meegaan in het verkrijgen van grote 

fondsen. Aan de andere kant behield de organisatie zo ook een grote mate van vrijheid. De draai in 

1984 was er een naar meer doelmatigheid, waarin door actief optreden van de kerngroep ook de 

werkgroepen een grote rol zouden spelen. Hun bijdragen zouden zo fundamenteel blijven voor de 

werkzaamheden van het NJCM, net zoals creatieve nieuwe zaken die de kerngroep zou signaleren. 

Deze flexibiliteit, altijd gecombineerd met een solide juridische basis, bleef zo ook juist een kracht 

van het NJCM. Stephen Hopgood stelt in The Endtimes of Human Rights dat professionalisering ook 

een van de grote valkuilen is voor het mensenrechtenactivisme: ‘The larger the NGO is, the greater 

the likelihood that it has been tamed by capital, existing to raise money rather than raising money to 

exist’.120 Hoewel hier wel wat tegenin valt te brengen, is het ook de kracht van het NJCM dat dit 

verwijt niet tegen deze organisatie in gebracht kon worden. Het bleef zo een kleine, maar flexibele, 

organisatie. 

       Acties & initiatieven 

Het ‘ondeugende jongetje’ dat in het NJCM school had zich in het begin van het bestaan vooral geuit 

in het opkomen voor en ondersteunen van andere actiegroepen en het schrijven van kritisch 

berichten naar de pers in gevallen waar het NJCM onrecht signaleerde. Het voeren van actie bleef 

een belangrijk uitganspunt, maar in de jaren 77-84 zou de organisatie zich langzaam ontwikkelen in 

een tamelijk serieuze, iets meer op het beïnvloeden van wetgeving gerichte, onderzoeksgroep. De 

middelen daarvoor bleven hetzelfde: brieven en bijstand als ‘reactieve’ activiteiten, commentaren en 

nota’s als ‘actieve’ activiteiten.  

 

      Bijstand 

 De eerste jaren na 1977 zou het NJCM zich nog vaak bezig houden met het bijstaan van 

actiegroepen: ondanks de eerder geuite wens om niet te veel tijd aan bijstand te besteden, bleek het 

                                                           
120 Hopgood, The Endtimes of Human Rights 1-23. 
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lastig om verzoeken hiertoe niet in te willigen. Specifiek was deze bijstand vaak gericht op de 

weigering van vergunningen of demonstraties door gemeentes. Voorbeelden hiervan zijn de hulp aan 

stichting Mayibuye bij toen deze niet mocht collecteren en aan de BOA toen er geen 

standplaatsvergunning werd verleend in Edam. Daarbij werd een tamelijk vast patroon gevolgd: 

nadat een vergunning was geweigerd stuurde het NJCM een bezwaarschrift naar de betreffende 

gemeente waarin het wees op de onverdraagzaamheid van de weigering met artikel 10 van het 

EVRM (vrijheid van meningsuiting).121 Daarbij had de organisatie overigens vaak succes: niet alleen 

vanwege het juridisch vrij sterke argument (het NJCM won meerdere zaken), maar ook omdat 

gemeenten het liever niet tot een procedure wilde laten komen.122 De tactiek was daarbij ook 

geïnspireerd door de mogelijkheden die rechtszaken boden. Het inroepen van artikelen in 

vergelijkbare zaken had immers een precedentwerking: het laten verbaliseren van demonstranten 

leidde tot een rechtszaak, die op zijn beurt weer gevolgen had voor veel andere gemeenten die eisen 

in plaatselijke APV’s hadden voor demonstraties. Individuele rechtsbijstand kwam ook voor, zij het 

zeer incidenteel en dan vaak in de vorm van een kort geschreven juridisch advies.   

  Een opvallend punt hierbij was de nadruk die het NJCM legde op de positie van het EVRM. 

Niet alleen in de omgang met gemeenten, maar ook in individuele gevallen nam dit verdrag een 

bijzondere positie in als het NJCM juridische bijstand verleende. Het NJCM maakte zelfs langzaam 

naam als expert op dit gebied. Dat hing ook samen met initiatieven die de organisatie ontplooide om 

de bekendheid van het verdrag (mede) onder juristen te vergroten.123 Zo bracht de het NJCM in 1981  

een folder uit voor geïnteresseerde juristen over de precieze procedure om te procederen bij het hof 

in Straatsburg.124 Deze folder bleek geen overbodige luxe: de onbekendheid in Nederland met het 

EVRM was groot. Illustratief in dit opzicht is dat Mr. P.J. Baauw (de advocaat waarmee het NJCM 

eerder de PAO-cursus mensenrechten in Utrecht had opgezet) cliënten doorverwees naar het NJCM 

voor juridisch advies waar het dit verdrag betrof.   

Brieven die via deze manier bij het NJCM binnenkwamen geven blijk van een 

gemeenschappelijk probleem: Straatsburg was een grote onbekende in de Nederlandse juridische 

wereld. Een exemplarische brief stelde het volgende: ‘Ik schreef u al dat ik niets weet van procederen 

bij de Raad van Europa. Die kennis blijkt in Nederland onder juristen/advokaten uitermate dun 

gezaaid. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij een advokaat in Utrecht, de heer Baauw, die over 

                                                           
121 Ook ontsproot hieruit het idee van Mark Biesheuvel om een ‘handleiding’ over de vrijheid van meningsuiting 
voor gemeenten te maken. 
122 Notulen Kerngroep, 1 november 1979 ‘verslag vergadering’. 
123 Het NJCM zou ook bij de overheid lobbyen om het EVRM te omarmen, en met succes. Na een schrijven van 
het NJCM om het individuele klachtrecht bij het EHRM voor onbepaalde tijd te accepteren ging op 30 augustus 
1979 de minister daarmee akkoord. Notulen Kerngroep, 30 augustus 1979 ‘Brief MinBuza aan NJCM’. 
124 Notulen Kerngroep, 23 mei 1981 ‘verslag vergadering’. 
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mensenrechten heeft gepubliceerd, die ons verwees naar het NJCM’.125 Het NJCM kon niet alles 

oppakken, maar stuurde in de antwoorden wel procedureel advies mee over de wijze waarop men 

een zaak bij Straatsburg kon inbrengen. Ook als er niet direct naar gevraagd werd adviseerde het 

NJCM schrijvers actief om de ‘Straatsburg-optie’ te gebruiken (vanzelfsprekend wel na eerst de 

nationale rechtsgang te hebben uitgeput). In een antwoord aan een brief over het gebruik van 

isoleercellen stelde het NJCM dan ook dat het ‘EVRM het meest succesvolle instrument leek’ om 

deze zaak aan te pakken, en moedigde aan om te gaan procederen.126 Dit alles werd vaak 

gecombineerd met het uitbrengen van persberichten, waarin het NJCM zich uitsprak over de 

onwenselijkheid van gedrag van (overheids)instellingen in het licht van de eisen die uit het EVRM 

voortvloeiden. Een neveneffect van de bijstand die het NJCM verleende was daarmee ook dat het 

actief bezig was het EVRM in de praktijk en bredere bekendheid te brengen. Het verlenen van 

juridische bijstand werd door de jaren heen wel steeds minder, ook vanwege de relatief beperkte 

mankracht en de tamelijk tijdsintensieve werkzaamheden die ermee samenhingen. De nadruk 

verschoof daarmee naar onderzoek en commentaren. 

 

      Commentaren       

Commentaren uitbrengen op het wetgevingsproces bleef de hoofdmoot vormen van de actie van het 

NJCM. Hierin lag dan ook de kracht van het NJCM: weinig NGO’s hadden de expertise in huis om zich 

bezig te houden met dergelijke technische zaken. Bovendien kon de organisatie door middel van dit 

instrument goed inspelen op de ‘nieuwe zakelijkheid’ die bij de overheid was ingetreden. Het doel 

van het NJCM was hierbij om snel betrokken te raken bij de onderwerpen. Door al vroeg in het 

proces de eigen mening uit te brengen hoopte men de uiteindelijke wetgeving te kunnen 

beïnvloeden. De organisatie gaf er dan ook zeer veel uit, wat het onmogelijk maakt ze allemaal te 

bespreken. Een paar springen er echter uit: zo werd er bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de 

nota ‘Mensenrechten in het buitenlandse beleid’ van 1979. Het benadrukken van de belangrijke rol 

die mensenrechten dienden te spelen in het buitenlands beleid werd met instemming begroet. In 

een speciale uitgave van het Bulletin werd het volledige rapport gepubliceerd. Wel zag het NJCM 

enkele tekortkomingen. In de tijd van de Nieuwe Internationale Economische Orde (NIEO) vond de 

organisatie dat er, waar het ontwikkelingshulp betrof, onherroepelijk 'in ‘eigen vlees moest worden 

gesneden’ om de omstandigheden in de Derde Wereld te verbeteren. Ook werd de conceptie van 

mensenrechten waar het de Oost-West betrekkingen betrof bevraagd. Het NJCM vond de nota op 

                                                           
125 Diverse Post, 26 februari 1982 ‘Brief aan NJCM’, Er kwamen een aantal brieven in deze trant binnen: ‘ik wil 
naar Straatsburg, maar hoe moet dat?’ vroeg een schrijver zich letterlijk af. 
126 Notulen Kerngroep, 7 april 1982, ‘brief van NJCM aan Jongeren Advies Centrum’. 
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dat punt tamelijk aanmatigend: ‘wij vertellen het Oostblok wel even hoe het daar beter moet’.127 In 

plaats  van mensen daar op een politieke manier de maat te nemen diende slechts gekeken te 

worden naar de aangegane verplichtingen van die staten, zonder te veel ‘eigen’ concepties op deze 

systemen te plakken. Zo kon het NJCM ook waar het gevoelige onderwerpen betrof zich op de ‘non-

politieke’ juridische regels beroepen, wat de geloofwaardigheid alleen maar ten goede kwam. 

Andere voorbeelden waar het NJCM bijzonder actief was waren gebieden als anti-terreur wetgeving 

en non-discriminatie.  Zo bracht het NJCM als een van de eersten commentaar uit op het 

Voorontwerp Wet Gelijke behandeling, en met succes. ‘Het is verheugend dat het commentaar van 

de Emancipatieraad op diverse punten gelijkluidend is aan dat van het NJCM’ luidde de analyse.128 

Commentaren en acties stonden daarbij niet geheel los van elkaar: de interesses voor onderwerpen 

gingen vaak hand in hand. Zo hadden de commentaren op non-discriminatieverdragen onder andere 

tot gevolg dat het NJCM als een van de eerste NGO’s bij het ministerie van Justitie pleitte voor het 

opzetten van een antidiscriminatiebureau. 

 

    Sleutelmomenten: het verbod op de doodstraf en Suriname 

Naast het ‘klassieke’ werk in de vorm van het opstellen van commentaren, waren er twee grote 

‘sleutelacties’ die er in het bijzonder uitsprongen en hun weerslag hadden op de bekendheid van het 

NJCM. De eerste hiervan was Illustratief voor de werkwijze en invloed die het NJCM kon hebben bij 

het beïnvloeden van de overheid, te weten de opname van het verbod op de doodstraf in de 

Grondwet van 1982. Nadat de organisatie zich in 1980, naar aanleiding van een samenwerking met 

Amnesty, over dit vraagstuk had gebogen, werd het een beleidsdoel om ‘de doodstraf uit de gehele 

Nederlandse wetgeving te laten verdwijnen’.129 Een dergelijk verbod was echter lastig, nu tijdens de 

herziening van de Grondwet het hoofdstuk Grondrechten al was aangenomen door beide Kamers. 

Een invoeging ‘achteraf’ zou vrijwel onmogelijk zijn. Juristen zouden echter geen juristen zijn als er 

niet alsnog een zijweg werd gevonden: het hoofdstuk Rechtspraak moest nog behandeld worden, en 

daarin stond bijvoorbeeld het opleggen van straffen geregeld. Na de vrijheidsstraf zou zo een artikel 

ingevoerd kunnen worden dat de doodstraf verbood. Bovendien, merkte een lid van de Kerngroep 

op, was in Duitsland het verbod op de doodstraf ook niet in het ‘Grondrechtenhoofdstuk’ maar in het 

‘rechtspraakhoofdstuk’ opgenomen. Dit bood mogelijkheden: het NJCM ging dan ook aan het werk 

om via lobbypraktijken tot een dergelijk verbod te komen. Niet alleen verschenen er verscheidene 

                                                           
127 Commentaar NJCM over nota ‘mensenrechten in het buitenlands beleid’ 1979. 
128 Notulen Kerngroep, 16 oktober 1982 ‘verslag vergadering’. 
129 Notulen Kerngroep, 7 juni 1980, ‘verslag vergadering’. 
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artikelen in het Bulletin, ook werd er een brief gestuurd naar de bijzondere commissie voor de 

grondwetsherziening met een naschrift aan alle betrokken bewindspersonen.  

  De directe mate van invloed van het NJCM blijft overigens lastig te meten: de commissie 

repte niet over het initiatief in het eindrapport. Zo bleef het twee jaar stil omtrent dit onderwerp, 

maar een dag voor de mondelinge behandeling van het hoofdstuk Rechtspraak in de Tweede Kamer 

in 1982 werd door Kamerleden, Waltmans (PRR), Wolff (CPN), Van der Spek (PSP) Roethof en Patijn 

(beiden PVDA) een amendement ingediend dat een directe echo was van het NJCM-voorstel. Het 

leek er dan ook op dat de Kamerleden inspiratie hadden geput uit het voorstel van het NJCM. Op een 

bijzonder warm onthaal kon het amendement overigens niet direct rekenen. Het was wel erg kort 

dag, en de overtuiging bij met name de CDA-fractie was dat dit een onderwerp was dat in het 

hoofdstuk ‘Grondrechten’ opgenomen diende te worden. De staatssecretaris van Justitie, mevrouw 

Haars, ontraadde zelfs het voorstel. Dit leidde vervolgens weer tot actie van het NJCM (en Amnesty) 

in de vorm van persberichten en in het geval van het NJCM tot een brief vol (juridische) adviezen aan 

de heer Roethof om toch vooral vast te houden aan zijn amendement.130 De stemming viel 

uiteindelijk nauw in het voordeel van het ‘NJCM-voorstel’ uit: 68 leden stemde voor, 62 tegen. Ook 

de Eerste Kamer stemde uiteindelijk voor, maar niet nadat het NJCM een brief had gestuurd naar alle 

leden waarin het trachtte mogelijke tegenargumenten te ontkrachten. 

  De tweede lezing in 1981 verliep aanmerkelijk soepeler. Van belang hier was echter ook dat 

Patijn als PVDA-woordvoerder uitdrukkelijk verwees naar de acties van het NJCM. Op het verwijt dat 

het amendement wel erg laat was ingediend pareerde Patijn dat het NJCM al in 1980 dit onderwerp 

onder de aandacht van de Commissie had gebracht. ‘Eenieder die zich met de Grondwet bezig hield, 

zoals de leden van de genoemde commissie, kon reeds op 24 juni 1980 weten –wanneer men zijn 

post tenminste niet meteen weggooide- hoe de vlag er bij stond voor de belangrijke groepen (AI en 

NJCM) die zich al jaren lang op dit terrein weren’, aldus Patijn. Het amendement werd uiteindelijk 

aanvaard, en daarmee had het NJCM zijn eerste echt grote succes binnen. Het lobbyen voor het 

verbod op de doodstraf liet de kracht, maar ook de zwakte van het NJCM zien. Enerzijds gaf het 

bewindslieden mogelijke argumenten en nieuwe zienswijzen, anderzijds was het geen gegeven dat 

het NJCM ook daadwerkelijk serieus genomen werd. Wel leverde de actie aandacht en bekendheid 

op.  Zo kon Aalt Willem Heringa, toen voorzitter van het NJCM, twee jaar later stellen in een 

interview dat ‘het allermooiste resultaat dat ons werk heeft opgeleverd, het opnemen van een 

                                                           
130 ‘Daarmee werd voorkomen dat de heer Roethof genoegen zou nemen met een half ei in plaats van met een 
lege dop’ stelde het NJCM. Er lag inmiddels namelijk ook een ander voorstel dat voorstelde de doodstraf af te 
schaffen behalve ingevolge het oorlogsrecht (dit zou nu juist het brede verbod ondermijnen). Of dit ook 
inderdaad de uitwerking was van de brief kan overigens niet met zekerheid worden vastgesteld. 
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voorstel tot afschaffing van de doodstraf in de nieuwe Grondwet. Omdat er niets anders voorhanden 

was is onze tekst bijna letterlijk overgenomen.’131  

  Een tweede belangrijke actie was de uitgave op 14 februari 1983 van het rapport over de 

Decembermoorden in Suriname. Hoewel veldwerk naar buitenlandse situaties voornamelijk het 

werkterrein van de ICJ was, viel de betrokkenheid van het NJCM met de situatie aldaar niet zomaar 

uit de lucht. Het land stond sowieso al een tijd in de belangstelling van de ICJ, en ook het NJCM had 

zich gebogen over de situatie  in Suriname toen na de coup in 1980 het militaire regime van Desi 

Bouterse de macht overnam (met name over de vraag of de ontwikkelingshulp kon worden 

stopgezet). Bovendien had in 1981 de Surinaamse advocaat John Baboeram132 het NJCM 

aangeschreven waarin hij aangaf dat door een aantal juristen het initiatief was genomen om te 

komen tot een  Surinaams Juristen Comité voor de Mensenrechten (SJCM). Zij hadden daar echter 

weinig ervaring mee, en de vraag was dus of het NJCM open stond om relevante informatie (zoals 

oprichtingsakten en reglementen) door te sturen en open stond voor een vorm van 

samenwerking.133 Deze eerdere betrokkenheid, plus het feit dat anderhalve maand na de 

Decembermoorden van 1982 vele bronnen (getuigen) zich in Nederland bevonden, maakte dat het 

NJCM de stap zette om, met medewerking van het SIM, een onderzoek uit te voeren naar de 

omstandigheden van de gebeurtenissen in fort Zeelandia. 

  Het sobere rapport vormde ‘een synthese van verklaringen van ooggetuigen, zoals 

familieleden en personen de beroepshalve bij de gebeurtenissen betrokken zijn geweest, zoals 

artsen, en anderen’.134 In beknopte stijl werd een overzicht geschetst van de ontwikkelingen en van 

de verwondingen van de slachtoffers. De beschrijvingen lieten weinig aan twijfel over. Uiteindelijk 

leidde deze verklaringen tot de conclusie dat ‘de 14 Surinamers en 1 Nederlander zwaar zijn 

gemarteld en opzettelijk ter dood zijn gebracht’.135  

  De invloed van dit werk was niet gering. De nasleep van het rapport was een voorbeeld van 

een ‘voorbeeldige samenwerking tussen non-gouvernementele organisaties en het gouvernement’, 

aldus het NJCM. En met reden: Nederland had de ontwikkelingshulp aan Suriname opgeschort op 

grond van vermoedens dat de mensenrechten waren geschonden. Feitelijke onderbouwing van deze 

vermoedens ontbrak echter. Het rapport van het NJCM bood hier een antwoord op: door 

onafhankelijk onderzoek was duidelijk geworden dat er inderdaad sprake was geweest van executies 

                                                           
131 NJCM Knipselmap, ‘We werken met strikt juridische maatstaven’, MARE 27 januari 1983. 
132 Een van de slachtoffers van de Decembermoorden. 
133 Het NJCM was in principe bereid alle hulp te verlenen. Notulen Kerngroep, 25 mei 1981, ‘ingekomen post’. 
Het SJCM zou overigens nooit van de grond komen. 
134 Rapport NJCM, De Gebeurtenissen in Paramaribo 8-13 December 1982, 2.  
135 Rapport NJCM, De Gebeurtenissen in Paramaribo 10. 
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en martelingen. Op 14 februari gaf het NJCM het rapport uit, en drie dagen later werd het door het 

Ministerie van Buitenlandse zaken aangemerkt als een ‘betrouwbare reconstructie van de 

gebeurtenissen’.136 Overheid en NGO opereerden zo uitermate complementair. De overheid zou 

vervolgens het rapport indienen bij de VN, waar het al snel geaccepteerd werd als officieel VN-

document. ‘Door de intensieve bemoeienis van het NJCM met de gebeurtenissen in Suriname is 

aangetoond waartoe een niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie in staat is' was dan ook 

de reflectie van het NJCM op het eigen handelen.137  Het NJCM zelf zou de ontwikkelingen blijven 

volgen. De opsteller van het rapport (Chris de Cooker) en Hans Thoolen (als directeur van SIM) 

gingen direct na de uitgave van het onderzoek naar Genève om te lobbyen voor een missie van de ICJ 

in Suriname en om te praten met de pers. 138 Zo leverde het onderzoek voor het NJCM niet alleen 

een waardevolle bijdrage aan de politieke omstandigheden, ook genereerde het veel waardering 

voor de organisatie. Het NJCM kreeg de complimenten van verschillende Kamerleden en via 

interviews ontstond er een grote mate van publiciteit voor het NJCM, met een klein sprongetje in het 

ledenaantal tot gevolg.139 

 

       Educatie 

Een laatste veld waarin het NJCM activiteiten ontplooide was in de educatieve sfeer. Het streven was 

dat er veel meer aandacht bij universiteiten aan mensenrechten gegeven moest worden. Om dat te 

bereiken werd in 1979 een onderzoek opgestart naar de plaats van mensenrechten in het 

(universitaire) onderwijs. Het resultaat bleek tegen te vallen. Het was een versnipperde 

aangelegenheid, waarbij grondrechten soms geïncorporeerd waren in andere vakken. Bovendien 

waren als gevolg van bezuinigingen zelfs een aantal werkcolleges ‘rechten van de mens’ 

verdwenen.140 Met de beleidsverbreding van 1981 werd ervoor gekozen hierin actief een rol te 

spelen. Rechten van de mens dienden een centrale plek te krijgen in het onderwijs, aldus het NJCM: 

‘grondrechten vormen de belangrijkste pijlers van de rechtstaat en behoren daarom niet tot het 

speelterrein van ‘mensenrechtenfreaks’ maar tot de professionele bagage van elke jurist’ stelde een 

redactioneel commentaar van het Bulletin.141 ‘Als één bijzonder hoogleraarschap maatgevend is voor 

de universitaire waardering van grondrechten in de juridische basisopleiding, dan is het 

fundamentele van de ‘fundamental rights’ niet erg doorgedrongen’ was een tweede observatie van 

                                                           
136 Idem.  
137 Jaarverslag 1982, NJCM Bulletin, vol. 6. nr 2 (1983). 
138 Met succes overigens: de missie werd uitgezonden en ook het rapport werd een officieel VN document 
139 Notulen Kerngroep, 10 maart 1983, ‘verslag vergadering’. 
140 In ieder geval in Leiden in 1981 
141 Redactioneel: grondrechten en onderwijs, NJCM Bulletin vol. 5 nr. 4 (Juli 1981). 
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het NJCM. De organisatie zou dan ook gaan lobbyen om bijvoorbeeld in Leiden een 

mensenrechtenvak in de basisdoktoraalfase te krijgen, en een bijzondere leerstoel in te richten voor 

de rechten van de mens. Tegelijkertijd werd ook buiten de universiteit gedacht door cursussen 

proberen aan te bieden aan organisaties die indirect met grondrechten te maken hadden. Zo werd bij 

de journalistenschool in Utrecht een les mensenrechten opgezet, maar ook met de politie en 

bestuursscholen werden projecten opgezet.142 Deze acties waren echter zeer afhankelijk van de 

bereidheid van de instituties waarmee het NJCM sprak, en van de beschikbare mankracht. Nu vooral 

dat laatste een heikel punt bleef, moest dit punt het vaak afleggen tegen meer ‘concrete’ 

werkzaamheden als commentaren en brieven. 

 

 

     Bulletin 

De doorbraak van het NJCM kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen die zich voltrokken bij 

de andere tak van de organisatie, het Bulletin. Dit maakte duidelijk de omslag naar een professioneel 

tijdschrift. De geniete stencils die het Bulletin vormden zouden in de jaren 77-84 worden vervangen 

door daadwerkelijk geprinte bladen. Met de verbreding en groei van de gehele organisatie 

veranderde ook het Bulletin. Van een ledenblad met primair aandacht voor ondernomen acties werd 

het deze periode een daadwerkelijk academisch tijdschrift. In veel opzichten ging deze ontwikkeling 

van organisatie en Bulletin hand in hand: het Bulletin had niet alleen een functie als krant ‘van’ het 

NJCM maar ook een functie als ledentrekker. Een vergrote status van het Bulletin had ook zijn 

weerslag op de groei van de organisatie als zodanig.  

 

      Professionalisering 

 Dat het blad meer was geworden dan slechts een actiekrantje was al in 1977 duidelijk geworden 

toen Ars Aequi aangaf open te staan voor samenwerking met het Bulletin. De interesse hiervan 

kwam voort uit de ‘kwaliteit van het laatste Bulletin’ maar ook met de bredere signalering dat het 

blad een ‘opiniërend karakter had gekregen’.143 Daarbij kwam ook goed uit dat Ars Aequi Libri, de 

uitgeverij van Ars Aequi, ook al de themaserie omtrent de rechten van de mens had opgestart (en 

bijvoorbeeld de stukken van de eerder door P.J. Baauw en het NJCM georganiseerde PAO-cursus had 

uitgegeven). De samenwerking met deze grote uitgeverij zou het potentieel van het Bulletin nog 

                                                           
142 Notulen kerngroep, 11 juni 1981 ‘verslag vergadering’. 
143 Notulen Kerngroep, 28 oktober 1977 ‘verslag vergadering’. 
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verder uitwerken via een verbeterd uiterlijk. Ook zou deze stap een professionalisering in gang te 

zetten. De voordelen hiervan waren helder: het Bulletin zou er beter uitzien, een groter bereik 

krijgen en minder kosten. De gesignaleerde nadelen, te weten een mogelijke aantasting van het 

onafhankelijke karakter van het Bulletin (gevreesd werd voor de ontwikkeling van het Bulletin in de 

richting van een blad voor de geïnteresseerde leek) wogen daarmee niet op tegen de voordelen. 

  Het NJCM ging dan ook in op deze voorgestelde samenwerking. De onderhandelingen, 

opgestart in 1978, verliepen echter stroef. Zo werd duidelijk dat Ars Aequi het geprofessionaliseerde 

nulnummer pas in 1980 zag verschijnen in verband met een grote werkdruk bij de organisatie, terwijl 

het NJCM dit graag veel eerder zag. Ook bestond er onenigheid over de redactionele vrijheid van het 

NJCM en wie de kosten zou dragen mocht het project floppen.144 ‘Als A.A. accepteert dat haar rol 

bemiddelend is en secundair investerend is er niks aan de hand’, stelde het NJCM, maar dat bleek 

makkelijker gezegd dan gedaan.145 Uiteindelijk werd er besloten om te streven naar een nulnummer 

in april 1979 waarbij de samenwerking met Ars Aequi zich primair zou richten op het gebruik maken 

van de distributiekanalen die daar aanwezig waren. Toch zou ook die streefdatum het niet halen. 

Terwijl de sfeer tussen het NJCM en Ars Aequi verder verzuurde (het NJCM beschuldigde Ars Aequi 

van ‘vertragingstechnieken’) werd er contact gezocht met een andere mogelijke uitgeverij, in de 

vorm van het TMC Asser instituut. 146 Daarmee verliep de samenwerking een stuk soepeler, zodat in 

april 1979 Mark Biesheuvel, redacteur van het Bulletin, Ars Aequi liet weten dat het NJCM de 

voorkeur gaf aan een samenwerking met het Asser instituut. Dat viel vervolgens weer niet goed bij 

Ars Aequi, wat  inmiddels zo verbolgen was dat medewerking bij het nulnummer niet verleend werd. 

De bijdrage van het Asser Instituut bleek echter genoeg om het wegvallen van deze eerste keus op te 

vangen. Het gevolg was dan ook dat in 1980 een nieuw Bulletin uitgebracht kon worden (in een 

oplage van 600 exemplaren), dat onder de vrije redactie van het NJCM stond. Hiermee was een 

nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het Bulletin: er kon nu een goed verzorgd blad uitgegeven 

worden dat aansloot bij de ambities om het blad een belangrijke positie in de academische wereld in 

te laten nemen. 

  Er waren namelijk ook al voor 1980 een aantal stappen gezet in de inhoudelijke ontwikkeling 

van het Bulletin. Er waren aanpassingen gedaan in de opzet van het blad, die na de 

professionalisering daadwerkelijk tot wasdom konden komen. Al in 1978 was een belangrijke 

innovatie ingezet door het introduceren van de rubriek ‘rechtspraak’. ‘Met ingang van deze 

aflevering van het NJCM-Bulletin zal regelmatig aandacht worden besteed aan Nederlandse 

                                                           
144 Het NJCM zou graag zien dat Ars Aequi dat op zich zou nemen en andersom. 
145 Notulen Kenrgroep, 26 september 1978 ‘Brief van NJCM naar A.A.’ 
146 Notulen Kerngroep, 9 februari 1979, ‘verslag redactieraad’. 
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rechtspraak waarin het EVRM aan de orde komt’ stelde de redactie. Bijdragen konden gestuurd 

worden naar Egbert Myjer, die deze ‘Europese ontwikkelingen’ zou volgen.147 Dit was een vitaal 

moment in de omslag van ledenblad -waarin vooral de activiteiten van het NJCM werden besproken- 

naar breder juridisch tijdschrift. Niet alleen werd het Bulletin hiermee ook interessant voor juristen 

die niet noodzakelijk de acties van het NJCM onderschreven, maar wel grondrechten tegenkwamen 

in hun dagelijkse praktijk, ook betekende het een eerste ontwikkeling in het bekend krijgen van 

uitspraken die een connectie hadden met het EVRM.  

  De professionalisering van het blad in 1980 sloot daarmee aan op een al eerder in gang 

gezette ontwikkeling maar bevestigde ook de levensvatbaarheid van het project om een academisch 

tijdschrift gericht op mensenrechten op te zetten.148 Er werd met deze stap ook het een ander 

inhoudelijk veranderd: het Bulletin zou altijd zowel een meer theoretisch/wetenschappelijk werk als 

een meer actueel/oriënterend artikel moeten bevatten. De overstap naar een serieus, maar 

tegelijkertijd geëngageerd wetenschappelijk blad was zo voltooid. Toen het nulnummer verscheen 

was het commentaar van de redactie dan ook feestelijk:  

‘voor u ligt het eerste nummer ‘nieuwe stijl’ van het NJCM Bulletin, het eerste Nederlandse tijdschrift 

voor de mensenrechten. Het bulletin is vijf jaar geleden in het leven geroepen als mededelingenblad 

voor het NJCM… Het comité telde toentertijd nog geen 50 leden en de eerste bulletins besloegen 

zelden meer dan 20 pagina’s. Die situatie is in vijf jaar snel veranderd. Het Bulletin verschijnt nu in een 

oplage van 600 exemplaren en het blad heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig juridisch tijdschrift. 

Naast de traditionele rubriek NJCM/ICJ nieuws is in het bulletin een steeds belangrijker plaats 

ingeruimd voor juridische artikelen over mensenrechtelijke vraagstukken en voor opname van en 

commentaar op belangrijke Europese en Nederlandse rechtspraak op het gebied van de rechten van 

de mens.’149 

Bovendien werd de onafhankelijkheid van het Bulletin in 1982 veilig gesteld door de oprichting van 

de Boekerij. Het NJCM verkreeg een volledige autonomie over de uitgifte van het blad, en daarmee 

kon het een eigen koers blijven varen. Het Bulletin was niet alleen professioneel, maar ook 

onafhankelijk van eventuele externe uitgevers geworden. Verdere uitbereiding was de vervolgstap. 

In 1984 rees bij de redactie de wens om, ‘nu het bulletin zich een plaats heeft verworven te midden 

van vele andere juridische tijdschriften, zich te buigen over verdere aanzetten tot het nog meer 

wervend doen zijn van het Bulletin.’150 Dit zou betekenen dat het blad –naast een nieuwe lay out- 8 

                                                           
147 NJCM Bulletin Jaar 3 nr 8 (1978). 
148 Hoeveel abonnees had het Bulletin? De cijfers zijn niet schokkend (65 in 1980 en 112 en 1982) maar 
daaronder bevonden zich bijvoorbeeld ook rechtbanken en universiteiten. Het podium mag zo beperkt lijken, 
de invloed kan hier moeilijk uit afgelezen worden.  
149 Redactioneel NJCM Bulletin Jaargang 5 nr. 1 (1980). 
150 Notulen Kerngroep, 11 april 1984,  ‘brief redactie aan kerngroep’. 
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keer per jaar zou uitkomen in plaats van 6 keer.151 Dit, gecombineerd met de net aangeschafte 

tekstverwerker die het blad er nog beter uit liet zien, maakte dat het Bulletin definitief een plaats 

had verworven in de academische tijdschriftenwereld. 

 

   Hand in hand: het Bulletin en de ontdekking van het EVRM  

In het bijzondere nulnummer van 1980 werd voor de gelegenheid ook door Egbert Myjer 

teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen binnen de strafrechtspraak beschreven in de eerste 

negentien bulletins. Hij signaleerde een beweging richting een ‘Hollandse lente’: met de zaak Tyrer 

was op Europees niveau een belangrijke stap gezet, terwijl ook bij de Nederlandse (straf)rechter een 

toenemende bereidheid te zien was om in gevallen met internationale bepalingen als inspiratiebron 

bestaande misstanden in de Nederlandse wetgeving uit de weg te ruimen: ‘Hoewel deze zwaluw nog 

niet borg hoeft te staan voor het begin van een Hollandse lente, laat staan van meer, is het 

opmerkelijk dat deze rechter hier een interpretatie heeft durven geven die gebaseerd is op en 

aangepast aan de autonome functie van de grondrechten’.152  

 Of de lente door zou breken was overigens nog maar de vraag in 1980. P.J.  Baauw schreef 

bijvoorbeeld in een reactie dat lentes in Holland de neiging hebben bijzonder guur aan te doen en 

stelde dat de waarde van het EVRM nog steeds zeer beperkt was.153 Wel was duidelijk dat de situatie 

aan het schuiven was. Het Bulletin speelde zelf een actieve rol binnen deze ‘lente’. Het verdrag was -

als beschreven- een nog zeer onbekend verdrag in Nederland, ook in de academische wereld. Er lag 

zo een niche, waar het Bulletin op in kon spelen. De aandacht die vanaf 1978 in het blad aan het 

verdrag werd gegeven was daarmee een welkome aanvulling van de kennis, temeer omdat er nu ook 

daadwerkelijk gevolgen aan het EVRM werden verbonden. Zo werd in 1978 een zaak besproken 

waarin een bepaling uit de wegenverkeerswet onverbindend werd verklaard wegens strijd met 

artikel 8 EVRM: een belangrijk punt, ook omdat het een van de eerste keren geweest lijkt te zijn dat 

een Nederlandse wetsbepaling buiten werking werd gelaten vanwege strijd met dit verdrag.154 Door 

al snel over deze ontwikkelingen te schrijven verkreeg het Bulletin naast een scheppend en 

signalerend karakter ook een toegevoegde waarde voor ieder die zich in Nederland met dit 

onderwerp bezig hield. Uitspraken werden gevolgd in het Bulletin, dat vaak als een van de eersten de 

informatie kon verspreiden. 

                                                           
151 Uiteindelijk zou dit in 1985 zover zijn. 
152 E. Myjer, ‘tekenen van een Hollandse lente?’ NJCM Bulletin jaar. 5 nr. 1. (1980). 
153 P.J. Baauw, advocatenblad, 14 augustus (1980) p.326. 
154 Myjer, ‘noot’ NJCM Bulletin jaar 3. Nr. 6. (1978), 61-63. 
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  Deze inzet werd gestaag uitgebouwd. De rechtspraakrubriek werd onderverdeeld in een 

‘Europese’ en een ‘Nederlandse’ kant en het EVRM begon een blijvende positie in het Bulletin in te 

nemen. Het Bulletin werd daarbij geholpen door een toenemende publieke aandacht voor het 

Verdrag. Waar de eerdere signaleringen van de toepassing van het Verdrag niet direct opgemerkt 

werden, veranderende dat in de publiek zeer gevoelige zaak Menten.155 De zaak betrof de SS-er 

Pieter Menten, die na een opvallende ontsnapping naar Zwitserland uiteindelijk voor de Nederlandse 

rechter terecht kwam. De bijzondere strafkamer van de Haagse rechtbank besloot daarin –tegen de 

publieke opinie in- dat de redelijke termijn zoals omschreven in het eerste lid van artikel 6 EVRM 

overschreden was.156 Het was een opmerkelijk gegeven dat in een dergelijk gevoelige zaak het EVRM 

werd ingeroepen.  

Dit  kreeg nog eens een extra impuls door het Winterwerp arrest. Hierbij werd Nederland op 

de vingers getikt vanwege de verplichte opname van geesteszieken in psychiatrische instellingen 

waartegen geen mogelijkheid tot beroep openstond.157 Een eerlijk proces, gevat in artikel 6 EVRM, 

werd zo niet gewaarborgd door Nederland, oordeelde het Hof. Dit leverde zo, na de zaak Engel, een 

tweede rechtszaak op waarbij Nederland werd veroordeeld door het EHRM. Duidelijk was daarmee 

dat Engel geen uitzondering was geweest. 

Het Bulletin vergrootte de eigen rol verder door jurisprudentieoverzichten te publiceren van 

Nederlandse rechtspraak met betrekking tot internationale rechtsnormen inzake de rechten van de 

mens. Deze overzichten gaven, samen met de rubriek ‘rechtspraak’, juristen in ieder geval de 

mogelijkheid hier kennis van te nemen. Dat lijkt een weinig opvallende constatering, maar hiermee 

speelde het Bulletin in op een zeer reëel probleem. De informatievoorziening vanuit het EHRM was 

indertijd namelijk tamelijk summier. De Nederlandse orde van Advocaten gaf bijvoorbeeld in 1982 

aan dat ‘de Straatsburgse jurisprudentie voor de Nederlandse rechter niet makkelijk toegankelijk is. 

De publicatie ervan is gebrekkig, onvolledig en vindt uitsluitend in het Frans en Engels plaats’.158 Dit 

leidde tot een matige kennis van de details van de Conventie. Evert Alkema typeerde het de situatie 

door te stellen dat ‘Mensenrechten zijn daardoor in Nederland een zaak van doe-het zelvers’.159 Dit 

gebrek aan adequate publicatie en informatie werd zo (deels) ondervangen door de aanzienlijke 

                                                           
155 Myjer, hoe het evrm verzeild raakte in de Nederlandse strafrechtspleging, 284. 
156 NJCM Bulletin jaar. 4 nr. 1 (1979) 2-22. 
157 Winterwerp vs Netherlands. Evert Alkema besprak de gevolgen direct in het Bulletin, jaargang 5 nr. 2 Ook de 
toepassingen van het arrest werden uitgebreid besproken toen de Overheid twee jaar later de aanbevelingen 
had overgenomen en meer aandacht voor de psychiatrische verdachte veilig stelde (NJCM Bulletin jaargang 7 
nr. 3, 1983). 
158 Notulen Kerngroep, 29 maart 1982, ‘brief van NOA naar ICJ’. 
159 Evert Alkema, ‘vuistregels en vooruitzichten’ in Advocaat en Mensenrechten: Preadviezen voor de 
Jaarvergadering van de NOA (Dordrecht 1981), 318 
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aandacht die het Bulletin schonk aan ontwikkelingen vanuit Straatsburg.160 Het scheelde dat 

redactieleden als Egbert Myjer en Mark Biesheuvel een scherp oog voor de ontwikkelingen op het 

Europese vlak hadden. Persoonlijke invloeden hadden zeker invloed op de inhoud van het Bulletin, 

en zo leidde de ‘Europese blik’ die een aantal redactieleden had tot een aanvulling op de bestaande 

academische bladen. 

Het Bulletin was vanzelfsprekend niet het enige medium dat het EVRM onder de aandacht 

bracht, maar was wel een bron die door de nadruk op mensenrechten en de vorm als tijdschrift een 

bijzondere positie innam. In een inventarisatie van de bronnen over het Verdrag van P.J. Baauw 

kwamen jaarboeken van de raad van Europa en een aantal handboeken naar voren, maar waar het 

tijdschriften betrof werd gesteld dat vaste rubrieken over ‘met name voor ons land relevante 

ontwikkelingen’ te vinden waren in het NJCM-Bulletin en in DD (Delikt en Delinkwent), waarin ook de 

recente Straatsburgse beslissingen werden vermeld.161   

Langzaam begon informatie verder verspreid te raken. 1979 verscheen bijvoorbeeld een 

eerste handboek over het EVRM.162 Waren daarvoor wel een aantal monografieën beschikbaar, nu 

lag er een overzichtelijk werk over de functie en toepassing van het Verdrag. De opstellers van het 

werk, Pieter van Dijk en Fried van Hoof163 kregen lof toegespeeld van het Bulletin. ‘Het werk is 

volledig, systematisch en kritisch, en bruikbaar voor onderwijs, wetenschap en rechtspraktijk’.164 

Ook buiten de academie ontstond er een groeiende belangstelling voor het onderwerp. In 

1981 besloot de Nederlandse Orde van Advocaten haar jaarvergadering te wijden aan het onderwerp 

‘advocatuur en mensenrechten’ teneinde ‘een begin te maken om advocaten vertrouwd te maken 

met de mensenrechten’.165 Dit zou resulteren in een (overigens onsuccesvolle) oproep van de 

Nederlandse advocatuur om –naar advies van Evert Alkema- het stellen van prejudiciële vragen bij 

het EHRM mogelijk te maken. Niet alleen zou dit het tijdrovende procederen kunnen inperken, ook 

hadden de Nederlandse advocaten daar goede ervaringen mee bij het EHJ.   

Twee jaar later was het de beurt aan de Nederlandse Juristen Vereniging, die zijn 

jaarvergadering wijdde aan de implicaties van artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces) voor de 

Nederlandse wetgeving. De invloed van het arrest Winterwerp was voelbaar: door de eisen die 

                                                           
160 Een exemplarisch voorbeeld is een bespreking van het Klass-arrest van het EHRM dat ging over de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een Nederlands wetsvoorstel voor het afluisteren van burgers 
werd getoetst aan dit arrest, met de conclusie dat er meer zekerheden in de wet ingebouwd dienden te 
worden. Zo werden de nationale en Europese ordes met elkaar in verband gebracht. 
161 P.J. Baauw, ‘strafrechtspleging en Straatsburg’ in Advocaat en Mensenrechten 337. 
162 P. Van Dijk en F. van Hoof, De Europese Conventie in Theorie en Praktijk (Utrecht 1979). 
163 Inderdaad dezelfden die later het SIM op zouden richten en al eerder bij het NJCM betrokken waren. 
164 ‘boekbespreking’ NJCM Bulletin jaargang 5 nr. 4 (1980). 
165 Notulen Kengroep, 16 oktober 1980 ‘verslag vergadering’. 
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daarin gesteld werden aan de Nederlandse procesvoering werd nu ook de ‘gewone’ jurist werd 

geconfronteerd met Europese invloeden.166 Wederom was Alkema uitgenodigd, die de juristen 

voorhield dat de Conventie geen ‘Deus ex Machina’ was. Zoals het redactioneel commentaar van het 

Bulletin de rede van Alkema samenvatte: ‘U moet nu niet ineens gaan piepen, we praten niet over 

iets nieuws. Het gaat hier om verdragsbepalingen die al bijna dertig jaar rechtstreeks voor Nederland 

gelden’.167 Hoe waar dat ook moge zijn, de implicaties die het EVRM op de wetgeving kon hebben 

waren wel degelijk nieuw voor de toehoorders. Een reactie uit de zaal luidde dan ook ‘Als ik dat 

allemaal zo hoor, geloof ik dat we dat verdrag moeten opzeggen en gewoon eerlijk moeten doorgaan 

zoals we altijd deden’.168 Los hiervan was de grote waarde van de bijeenkomst dat de breedste 

juristenorganisatie van Nederland actief kennis had gemaakt met het EVRM. Het bracht het NJCM 

ertoe de hoop uit te spreken dat ‘na de lente nu de zomer zou kunnen doorbreken. ’169 

 

   De afsluiting: het lustrum van 1984 

Hoe zeer het NJCM naam voor zich had gemaakt bleek misschien nog wel het best uit de 

lustrumviering van 1984. In de ambiance van het Vredespaleis werd een symposium gehouden over 

de verhouding tussen Rechter en Mensenrechtenbeleid.170 Speciale gast (en tekenend voor de 

verhouding NJCM-overheid) was de Minister van Justitie, Mr. F. Korthals Altes. Dit kwam niet alleen 

omdat ‘het NJCM zijn bestaan dankt aan de subsidie van Justitie’ maar ook omdat hij ‘gezien zijn 

mensenrechtenvriendelijke opstelling voor het NJCM aanvaardbaar was. ’171 De minister toonde zich 

vereerd, gaf het NJCM een gelukwens  en bedankte het voor de verrichte arbeid. Daarin was hij niet 

alleen: ook de collega’s van het NJB gaven een blijk van waardering.  

‘Het is niet onze gewoonte om jubilerende verenigingen in onze kolommen te feliciteren. Hier maken 

we een uitzondering. Het NJCM en het onvolprezen NJCM-Bulletin, gedragen door een enthousiaste 

groep van in hoofdzaak Leidse staatsrechtjuristen, heeft zich gericht op een van de kernpunten van de 

juristenethiek, de eerbied voor de mensenrechten. Men heeft voortdurend erop gewezen hoeveel ook 

in ons land daaraan ontbreekt. Dat de Nederlandse rechters in toenemende mate rekening zijn gaan 

houden met in het bijzonder de Europese mensenrechtenconventie is mede het resultaat van de niet-

aflatende actie van het NJCM. Dat is een gelukwens waard.’172 

                                                           
166 Ook vanwege de implicaties van het Winterwerp Arrest. 
167 Redactioneel commentaar, NJCM Bulletin jr 8. nr 4 (1983). 
168 Idem. 
169 Idem. 
170 De bijdragen zouden uiteindelijk gebundeld worden en uitgegeven worden door de Boekerij. 
171 Notulen Kerngroep, 28 juni 1984 ‘verslag vergadering’. 
172 ‘Een gelukwens’ NJB 15 september (1984) 973. 
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De felicitaties waren oprecht hartelijk en kwamen vanuit alle hoeken. Vanuit De Telegraaf werd lof 

geuit voor het NJCM: ‘Het ware te hopen dat het NJCM in de nabije toekomst overbodig zou zijn, 

maar dat jublieumscadeau kan het comité helaas niet in het vooruitzicht worden gesteld. Dan 

resteert de hoop, dat het NJCM ook de komende decennia de kracht en middelen zal vinden om de 

wereld met argusogen te bekijken en met stentorstem te reageren.’173 Vanuit compleet andere hoek 

was zelfs de Communistische Partij Nederland (CPN) niet te beroerd een ‘lichte’ felicitatie uit te 

brengen. In De Waarheid werd kritisch opgetekend:  

‘Er is geen aanleiding om feest te vieren op de manier die het NJCM kennelijk voorstaat: in een paleis 

van marmer met een keer aan hotemetoten en autoriteiten. Net als aan minderheden wordt geld 

verdiend aan mensenrechten door studies en publikaties met veel voetnoten. En als daar een 

internationaal sausje overheen gaat mag het al gauw een dubbeltje meer kosten. Want die Leidse 

jongens komen in het buitenland pas goed op dreef: het liefst zitten ze met hun neus vooraan… in 

Straatsburg of Genève…   

Wie de jaargangen doorbladert van het NJCM-Bulletin moet toegeven dat afgezien van de hierboven 

genoemde beperkingen gedegen informatie wordt verstrekt. De liberale vrijheid brengt ook met zich 

mee dat tal van onderwerpen worden aangesneden: racisme evenzeer als sport en politiek, naast 

gedegen verhandelingen over het kostwinnersbegrip treft men artikelen aan over censuur voor 

satellieten. De kwaliteit van die artikelen is zeer goed te pruimen en ook linkse juristen, met name 

advocaten die het niet gegeven is om dagelijks de wereldrechtsorde tot hun baan te verheffen kunnen 

met die publikaties hun voordeel doen… Het blijft natuurlijk stropdassenwerk, maar het moet gezegd 

dat het NJCM daar nuttig voor is.174  

Deze keur aan gelukwensen laat naast een brede waardering ook de redenen voor de doorbraak van 

het NJCM zien. De hechte band met de overheid schiep een stabiele financiële basis, maar leverde 

ook de mogelijkheid om beleid te beïnvloeden. Daarbij hielp het dat de organisatie zich steeds 

‘neutraler’ op ging stellen: hoewel nooit afwezig verminderde dit de expliciete politieke stellingname 

van het NJCM. De professionalisering van de organisatie werd feitelijk in tweeën gesplitst: de 

‘actiegroep’ bleef klein, vrijwillig en flexibel terwijl het Bulletin al snel de afslag nam om een 

professioneel tijdschrift te worden. Het bleek een vruchtbare combinatie. De kwaliteit van het 

Bulletin, tezamen met ondernomen acties maakten de organisatie steeds relevanter in zowel het 

juridische als het maatschappelijke veld. Deze ontwikkeling werd nog eens versterkt nu de 

organisatie in kon spelen op ontwikkelingen rondom het EVRM. Door de hechte link tussen de twee 

beleefden zowel de Conventie als de organisatie een doorbraak in Nederland.    

                                                           
173 Te vinden als knipsel in het Archief, NJCM Knipselmap, ‘Tom Hendrikse, ‘NJCM en eerbied voor de 
mensenrechten’, De Telegraaf, 29 september 1984.’ 
174 NJCM Knipselmap, ‘ Dolf Hartkamp ‘mensenrechten op z’n Leids’ De Waarheid 29 september 1984.’ 
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3. 1984-1994, de organisatie landt in de gevestigde orde 

 

Na het geslaagde lustrum van 1984 was de sfeer uitermate goed bij het NJCM. De aandacht, zowel 

publiek als professioneel, had geleid tot de overtuiging dat ‘voor de komende 10 jaar genoeg 

autoriteiten beschikbaar waren’.175 Ook in aantallen groeide de vereniging. De grens van 1000 leden 

werd in 1989 doorbroken, met 1300 leden in 1991 als hoogtepunt. Tegelijk steeg de financiële 

armslag van de organisatie eind 1994 naar een redelijk comfortabele begroting van ongeveer 

136.000 gulden, keurig door de helft verdeeld tussen subsidies en contributies. Het Bulletin tenslotte 

had een gevestigde positie ingenomen in de tijdschriftenwereld. Het verscheen vanaf 1985 acht keer 

per jaar en werd, zeker na de introductie van een nieuw, strak logo in 1988 en de aanschaf van een 

laserprinter, meer en meer een echt ‘keurig’ tijdschrift. 

Toch kon er nauwelijks op de lauweren gerust worden. Het NJCM had nu naam voor zichzelf 

gemaakt als serieuze expertorganisatie, maar daar kleefde ook een zekere mate van 

verantwoordelijkheid aan. De al eerder ingezette beweging in de richting van een groep gericht op 

lobbyen bij het wetgevingsproces vond na 1984 zijn bestendiging. Meepraten met de overheid 

betekende immers ook dat dat op serieus niveau diende te gebeuren: noblesse oblige. Deskundigheid 

werd hiermee steeds belangrijker binnen het NJCM, waarmee de ad-hoc actie steeds verder naar de 

achtergrond verschoof. Daarnaast moest de organisatie omgaan met externe ontwikkelingen: de 

financiële crisis van de jaren tachtig zou ook zijn weerslag hebben op het functioneren van de 

organisatie, terwijl met de val van de Berlijnse Muur in 1989 een nieuw decennium van vrijheid en 

mensenrechten ingezet leek te worden. De jaren 1984-1994 stonden dan ook met name in het kader 

van een reflectie op de eigen rol. Hoe moest het NJCM functioneren, was men wel effectief genoeg 

en wat wilde men bereiken? Vraagstukken over hoe men de ingenomen plek in de ‘gevestigde orde’ 

moest invullen speelden daarbij een belangrijke rol. Bovendien werd men begin jaren negentig 

geconfronteerd met een tegenbeweging die mensenrechten zeer kritisch bekeek. Alles bij elkaar 

leidde uiteindelijk tot een nog duidelijkere profilering van de organisatie, met deskundigheid en 

professionaliteit als belangrijkste kenmerken. 

 

     Interne vraagstukken 

Binnen  10 jaar had het NJCM zich opgewerkt tot een gerespecteerde NGO, maar zag het zich ook 

geconfronteerd met een aantal problemen. Met het gesignaleerde ‘waterhoofd’ in de Randstad 

                                                           
175 Notulen Kerngroep, 25 oktober 1984 ‘verslag Lustrum’. Autoriteiten wordt in de zin van ‘experts’ bedoeld. 
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(Leiden, een staartje Utrecht en soms input uit Amsterdam) viel nog wel te leven. De Leidse 

connectie bood immers ook stabiliteit en zekerheid, bijvoorbeeld door de geboden huisvesting door 

de Universiteit Leiden. Hoewel er een aantal keer initiatieven werden ontplooid om de organisatie 

verder in de provincies te verspreiden was van een daadwerkelijke landelijke spreiding van de actieve 

leden feitelijk nooit sprake. Het afreizen naar Leiden schrok leden af, terwijl soms geïnteresseerden 

uit andere steden er meer in zagen om zelfstandig een vergelijkbare organisatie opzetten. Zo 

bestond er kortstondig een organisatie in Nijmegen die in een ‘werkrelatie’ tot het NJCM stond en 

een tijdje was gelieerd aan de werkgroep strafrecht.176 Een lang leven was deze overigens niet 

beschoren: het bleek op de lange termijn niet goed mogelijk te twee te combineren en na een aantal 

jaar zou de Nijmeegse afdeling ophouden te bestaan. 

Personele ontwikkelingen waren een ander verhaal. Met name dreigde een vergrijzing van de 

organisatie, gecombineerd met een vermindering van activiteiten van oudgedienden.177 Vanaf 1984 

werd daarom beleid gemaakt om actief in te zetten op een verjonging, om ook voor de langere tijd 

een levensvatbare organisatie te blijven. Hiermee werd beoogd om actief te gaan werven onder 

geïnteresseerde studenten. Een consequentie van deze stap was wel dat de nadruk op Leiden bleef 

te liggen: werven onder de studenten daar was makkelijker dan elders in het land. 

Voor sommige activistische leden kwam deze stap naar verjonging van de organisatie nog te 

laat: op de ALV van 1985 kwamen kritische opmerkingen over de ontwikkeling van de organisatie. 

‘Dreigt het NJCM te overlijden aan een hartstilstand?’ was de veelzeggende titel van een ingezonden 

brief. De beoogde werving van jongeren werd met argusogen bekeken. ‘Elders wordt er – net als bij 

uitstervende kerken en politieke partijen- op gewezen dat vooral jongeren bij het werk moeten 

worden betrokken. Deze jongeren zullen dan in de werkgroepen moeten worden ondergebracht: 

totdat ze groot zijn?’ Ook werden vraagtekens gezet bij het bestuur:  

‘sommigen van hen kennen we als achtenswaardig ambtenaar of als rechter in spe. Maar bezitten zij-

gezien hun functie- voldoende onafhankelijkheid om onze vereniging weer op te doen veren? Om hen 

nu de leiding van een non gouvernementele organisatie op te dragen gaat ons wat ver.’178  

De kritiek richtte zich daarmee in bredere zin op de omslag die het NJCM had gemaakt naar de 

‘gevestigde orde’. Het NJCM zou, via de nadruk op werken met de overheid, het actievoeren zijn 

vergeten. De organisatie zou, zoals ook al eerder was gebeurd, wederom niet meegaan in een 

voorgestelde ‘radicale draai’. Erkend werd wel dat het karakter van de organisatie als 
                                                           
176 Notulen Kerngroep 26 maart 1982 ‘meerdaagse notulen’; notulen kerngroep 17 mei 1987 ‘meerdaagse 
notulen’. 
177 Dat is overigens niet verwonderlijk: deelname aan het NJCM kostte tijd en was op vrijwillige basis. Het was 
(en blijft) daarmee niet altijd te combineren met veeleisende fulltime banen. 
178 Notulen kerngroep 10 april 1985, ‘ingekomen brief ‘Dreigt het NJCM te overlijden aan een hartstilstand’’. 
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‘semiwetenschappelijke actiegroep’ inherent voor problemen kon zorgen. ‘Snel reageren is 

belangrijk, maar vanuit de wetenschappelijke kant moet het NJCM ook bezonnen, onafhankelijk en 

onbevooroordeeld zijn. Dat bijt elkaar nog wel eens’, werd gesteld in een interne discussienota over 

het werk van het NJCM.179 De twee kanten zouden echter altijd naast elkaar dienen blijven te 

bestaan. Verjonging bleef een speerpunt, maar dat hoefde niet meteen hand in hand te gaan met 

een terugkeer naar meer actie. Integendeel, het betrekken van meer studenten bij het NJCM werd 

juist gecombineerd met een nadruk op onderzoek. Zo werd in 1985, ter vergroting van de 

bekendheid van de organisatie, een scriptieprijs in het leven geroepen en inderdaad actief 

geprobeerd studenten in werkgroepen te integreren.  

 

    Financiële problemen en hun gevolgen 

De ontwikkelingen werden echter getroffen door een onverwachte financiële tegenvaller. De ALN-

subsidie (die de stichting Boekerij financierde) werd eind 1986 verlaagd van 25.000 gulden naar 

10.000. Het wegvallen van 15.000 gulden was voor een kleine organisatie als het NJCM een groot 

probleem. Deze tegenvaller werd nog eens gecombineerd met het feit dat het Bulletin duurder 

uitviel dan gepland (het was dikker geworden en de oplage was hoger dan verwacht). Samen leverde 

dit een tekort op de begroting op van 24.000 gulden.180 Dit stelde het voortbestaan  van het NJCM in 

de vorm die het had aangenomen op het spel. Met name het Bulletin werd door deze slag bedreigd. 

Niet alleen kostte het uitgeven van het blad tamelijk veel geld, de ALN subsidie werd direct gebruikt 

om het blad te financieren. Om de financiële perikelen het hoofd te bieden werd er een speciale 

bijeenkomst belegd waarop de verschillende opties werden besproken.181  

De eerste reactie was geweest om te bezuinigen op het Bulletin: de kerngroep had geopteerd 

om het Bulletin toch uit te geven, maar dan met minder bladzijden. Het resultaat daarvan, een 

terugval van ongeveer 50 naar 36 bladzijden per Bulletin, was volgens de redactie echter 

onacceptabel. Voor een dergelijk verkleind blad kon geen verantwoordelijkheid voor genomen 

worden. Op de speciale bijeenkomst werd dan ook gekozen voor het aanvragen van een incidentele 

subsidie bij de overheid en andere instanties.182 Zo ging er een verzoek uit naar Binnenlandse Zaken 

voor een subsidieverhoging van 24.000 naar 64.000 gulden, waarin gesteld werd dat ‘het gaat om het 

                                                           
179 Notulen Kerngroep, 1986 ‘Discussienota: Kan het NJCM efficiënter en effectiever werken? Door Eelco 
Koolhaas en Jeroen Schokkenbroek’. 
180 Notulen Kerngroep 5 maart 1987 ‘verslag vergadering’. 
181 Notulen Kerngroep, 12 maart 1987, ‘brief aan de leden’. 
182 25 maart verslag van bijeenkomst over financiële perikelen. 
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voortbestaan van het NJCM op de lange termijn’.183 Ook bij andere incidentele donoren werd 

aangeklopt: zo werd van de ‘European Human Rights foundation’ een incidentele subsidie van 5000 

gulden verkregen.184  

Tegelijkertijd werd er fors bezuinigd op een aantal zaken. Zo werd de uitgave van de ICJ-

Review (het blad van de ICJ dat het NJCM in Nederland verspreidde), stopgezet. Ook sneuvelde het 

proefprocesfonds, opgezet in 1984 om zelf strategisch te kunnen procederen.185 De juridische 

assistentie die het NJCM in de praktijk kon bieden raakte daarmee ernstig in de knel. Het gevolg van 

deze stap was dan ook dat in de jaren die volgden zou het NJCM bijvoorbeeld niet meer zelfstandig 

zou optreden als procespartij.186 Pas jaren later – in de jaren negentig- zou er weer een dergelijk 

fonds worden opgetuigd. Het goede nieuws was echter dat de structurele subsidie vanuit de 

overheid eind 1987 verhoogd kon worden: daarmee was de grootste strop afgewend, al zouden de 

gevolgen van de bezuinigingen nog wel hun sporen nalaten. Onder andere door het wegvallen van 

het proefprocessenfonds zouden de activiteiten van het NJCM zich nog meer dan voorheen richten 

op het schrijven van commentaren. Het past in een beeld van een zich steeds verder 

professionaliserende organisatie: met het vervallen van het proefprocessenfonds viel ook een stuk 

‘actie’ weg. Steeds minder stond het NJCM met zijn ‘voeten in de klei’: in plaats daarvan werd de 

organisatie steeds academischer.  

 

    Functioneren onder druk 

De nadruk die zo meer en meer op commentaren gelegd werd, leidde in zichzelf weer tot twee 

punten die de aandacht op zouden eisen. Enerzijds diende het functioneren van de werkgroepen – 

als primair verantwoordelijken voor het produceren van rapporten en commentaren- onder de loep 

genomen te worden. Anderzijds kwamen steeds meer vragen op bij de kerngroep en de werkgroepen 

over hoe effectief het eigen werk nu precies was. Had het NJCM wel invloed door het uitbrengen van 

hun visies bij de politiek in Den Haag? Of was het schrijven van deze stukken simpelweg een dure 

bezigheidstherapie? 

  Het eerste punt, het functioneren van de werkgroepen, was afhankelijk van de participatie 

van leden. Daarmee was het ook vatbaar voor ‘dipjes’ in de productiviteit. Iets dergelijks gebeurde 

                                                           
183 Diverse post, 1975-1985, 10 april 1987, ‘brief van NJCM aan Min BZK’. 
184 Notulen Kerngroep, 7 mei 1987, ‘inkomende post’. 
185 Het achterliggende idee van het fonds  – dat zo’n 3000 gulden in 1984 bevatte- is tegenwoordig terug te 
vinden in het Public Interest Litigation Project (PILP) van het NJCM dat zich inzet om via procederen misstanden 
tegen te gaan. 
186 Notulen Kerngroep, 14 november 1988,  ‘Verslag overleg College van Advies en Dagelijks Bestuur NJCM’. 
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rond de jaren 1987-89. Dergelijke dipjes lieten zich daarbij extra voelen nu de positie van 

commentaren belangrijker werd. Hoewel de productie hoog bleef, werd in 1987 gesignaleerd  dat 

een aantal werkgroepen het gewenste niveau van stuken niet haalden. Door de hoge eisen die het 

NJCM, via de kerngroep, stelde aan de commentaren (ze gingen immers naar de Kamer) leverde dit 

soms problemen op voor ‘jonge’ werkgroepen. Zo werd opgemerkt dat de voorzitter van de 

werkgroep vreemdelingenrecht regelmatig ‘college moest geven’. Grote verschillen in kennis tussen 

de werkgroep leden leidden daarmee tot een vermindering van de productiviteit, met als tweede 

probleem dat als er een ‘oude rot’ wegging, dit verlies aan kennis lastig opgevangen kon worden.187 

  De druk om commentaren te publiceren bleef ondertussen onverminderd hoog: in 1987 

werd opgemerkt dat steeds meer politici de suggesties van het NJCM overnamen, en het NJCM ook 

steeds meer gevraagd werd voor commentaar.188 Dat lijkt opmerkelijk, maar waar eerdere 

commentaren goed waren ontvangen, steeg ook de kans op een vervolgvraag. Zo bracht de 

organisatie in 1988 op verzoek van de Overheid advies uit over o.a. de Tijdelijke Wet Kroongeschillen 

en de tenuitvoerlegging van het Verdrag tegen Foltering. Dit hing samen met eerdere ontwikkelingen 

op deze gebieden: Het NJCM had zich al eerder bezig gehouden met de verhouding tussen de oude 

wet Kroongeschillen en het EVRM, wat des te relevanter werd toen deze wet in het befaamde 

Benthem arrest door het Hof in Straatsburg werd gekraakt. In Benthem was besloten dat het 

Kroonberoep, -dat wil zeggen de rechtsgang naar de Kroon, waarbij de Raad van State een 

adviserende rol speelde maar de minister uiteindelijk besliste (uit naam van de ‘Kroon’)- niet in 

overeenstemming was met artikel 6 EVRM. De Kroon was, als instituut, immers geen onafhankelijk 

tribunaal. Ook over het Verdrag tegen Foltering had het NJCM zich al eens uitgesproken, wat goed 

was bevallen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een bedankbriefje aan het NJCM voor deze 

eerste betrokkenheid bij het Verdrag was zeer positief: ‘met dank voor het diepgaande NJCM-

commentaar op goedkeuring van het Folteringsverdrag, zoals van het NJCM verwacht kon 

worden’.189 Daarmee was het NJCM  reeds bekend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als ter 

zake doende expert op dit onderwerp, en werd het mogelijk voor de organisatie om ook verdere 

input te leveren op deze ontwikkelingen.190  

 De vraag of dit niet een welkome ‘arbeidsverlichting’ was voor ambtenaren kwam daarbij wel 

om de hoek kijken. Toch was de angst voor het worden van een veredeld adviesorgaan absoluut geen 

                                                           
187 Notulen kerngroep, 16-17 mei 1987, ‘verslag Meerdaagse’. 
188 Notulen kerngroep, 20 november 1987, ‘verslag overleg kerngroep en College van Advies’.  
189 Notulen kerngroep, 11 juni 1987, ‘ingekomen post’.  
190 Buitenlandse Zaken was wel vaker blij met het NJCM: zo stelde Theo van Boven na uitbrenging van een 
commentaar over het IVBPR dat dit ‘veel indruk had gemaakt en publiekelijk werd toegejuicht’. Notulen 
kerngroep, 14 november 1988, ‘verslag overleg DB en College van Advies’. 
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reden om daarmee de commentaren in te perken. Zo werd op een bijeenkomst van DB en het 

College van Advies gesteld dat het NJCM wel degelijk de departementen met argusogen diende te 

volgen. Ministeries waren steeds slordiger, en het NJCM diende daar juist op in te haken. De 

uitgebrachte commentaren waren bij uitstek geschikt als controlemiddel.191 Het constant hameren 

op mensenrechtelijke verplichtingen was een herinnering aan de ministeries dat deze niet zomaar 

vergeten konden worden. 

Tegelijkertijd werd direct toegegeven dat het lastig was de effectiviteit van het werk te 

meten: de mate van respons op de commentaren was zeer divers. Dit leidde al snel tot de vraag 

hoeveel invloed het NJCM nu precies had. Nadat eerst de werkgroepen werden opgeroepen om zelf 

nauwkeurig bij te houden wat er op hun specifieke terrein met hun acties gebeurde, werd de 

effectiviteit van het NJCM in 1988 uitgeroepen tot het belangrijkste vergaderpunt op de meerdaagse 

jaarvergadering.192 De twee vragen, hoe effectief de werkgroepen van NJCM functioneerden en 

hoeveel invloed het had, werden zo verbonden. Het volgende jaar werd het NJCM gedwongen ook 

daadwerkelijk te handelen, toen het werd geconfronteerd met een dalend aantal commentaren en –

met volledige medewerking van het NJCM- een rapport werd gepubliceerd over de effectiviteit van 

het NJCM door een externe onderzoekster.193 

 De achteruitgang in de productie van de vereniging had zijn wortels in externe en interne 

ontwikkelingen. Zo reageerde het NJCM gewoonlijk op wetsvoorstellen, en in de verkiezingstijd van 

1989 en opeenvolgende demissionaire periode van het tweede kabinet Lubbers waren die niet altijd 

voorhanden. Er was echter ook een tekort aan nieuwe leden die tijd hadden om commentaren voor 

te bereiden, gecombineerd met een forse afname van het aantal actieve student-leden. Het resultaat 

was in beide gevallen hetzelfde: er werden minder commentaren dan gewenst afgeleverd.194 Waar 

commentaren wel uitgebracht werden, bleek dan weer dat deze wel degelijk succesvol waren. Uit 

het onderzoek naar de impact van het NJCM werd duidelijk dat ‘Kamerleden de commentaren als 

zeer waardevol zien. Het zijn aanleidingen tot het stellen van vragen aan de minister en het 

aandragen van discussiepunten.’195 Waar het bekendheid over de commentaren betrof bleek uit het 

rapport dan ook dat het NJCM goed bekend stond bij de Kamerleden en daarmee wel degelijk 

bijdroeg aan de uiteindelijke besluitvorming. 

                                                           
191 Notulen kerngroep, 14 november 1988, ‘verslag overleg DB en College van Advies’. 
192 Notulen kerngroep, 26 februari 1988 ‘verslag vergadering’. 
193 Te weten Rita van Keulen, die in het kader van een onderzoeksstage bij het NJCM terecht kwam. 
194 Notulen Kerngroep, 5 oktober 1989 ‘Notitie functioneren NJCM’ 
195 Verslag Rita van Keulen over effectiviteit NJCM. Ter vergelijking, in 10 van 25 bestudeerde wetsvoorstellen 
werd het NJCM expliciet genoemd. Kamerleden werden overigens anoniem gehoord. 
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  De daadwerkelijke inhoudelijke kennis over de organisatie was een ander verhaal. Deze 

kennis kwam primair voort uit de uitgebrachte commentaren, maar wie of wat daarachter zaten was 

onbekend. Het NJCM had zo ‘geen gezicht’. Eén Kamerlid stelde: ‘het is moeilijk om aan te geven wat 

het NJCM nu eigenlijk is. Men geeft veelal een mening over het NJCM, men zegt niet wat het is’, 

terwijl een ander verzuchtte dat ‘eigenlijk zou zo iemand in je agenda moeten staan’. Het rapport 

stelde dan ook dat het NJCM in hoofdzaak gezien werd als ‘een organisatie met jonge juristen, 

deskundig, degelijk, wat linksig politiek gezien, principieel en op mensenrechten gericht.’ De 

gesignaleerde verbeterpunten voor het NJCM sloten hier nauw op aan. De organisatie diende primair 

‘nieuwe zaken’ te brengen (dus geen zaken waarover anderen al hadden gepraat), maar ook meer in 

de publiciteit treden. Verder dienden Kamerleden meer persoonlijk betrokken te worden bij 

belangrijke wetsvoorstellen –het liefste door een ‘follow up’ na een ondernomen actie- en moest uit 

het uiterlijk van de  commentaren duidelijker blijken dat deze van het NJCM afkomstig waren. ‘Wat 

vindt het NJCM ervan, dat moet een automatische vraag worden’ stelde een Kamerlid.196 Deze drang 

tot betere zelfprofilering zou de ambitie van de organisatie de jaren die volgden vormen. 

 Het NJCM trok een aantal conclusies uit het onderzoek. De overkoepelende boodschap was 

dat er meer ingezet moest worden op het duidelijker uiten van een ‘eigen geluid’. Dat uitte zich in 

een professionalisering van het uiterlijk van de commentaren (door een standaardomslag te maken 

bijvoorbeeld) en het streven om meer in de publiciteit treden bij eventuele acties.197 Bewustwording 

speelde daarbij ook een rol: het publiek diende het NJCM meer te herkennen in het maatschappelijk 

veld. Ook de werkgroepen, als opstellers van de commentaren, dienden in dit verhaal mee te gaan. 

Bezinning op het functioneren van het NJCM had in 1990 geleid tot een interne hervorming, subtiel 

‘Operatie Pantservuist’ genaamd, die zelfstandige normstelling hoog in het vaandel had gezet. De 

overtuiging bestond ook dat een duidelijke boodschap niet alleen meer impact zou hebben maar ook 

het dalen van het aantal ondernomen activiteiten tegen zou kunnen gaan doordat dit tot direct 

resultaat zou kunnen leiden. Voor werkgroepen hield deze aanbeveling in dat deze idealiter iets 

minder dienden te reageren, maar meer moesten gaan ageren.198  

  Grote, zelfstandig uitgevoerde onderzoeken werden in deze omslag naar een eigen geluid 

gezien als een belangrijk onderwerp. Op de ALV van 1992 werd daar zelfs expliciet om gevraagd. Het 

initiëren en uitvoeren van meer ‘fundamenteel onderzoek’ zou als voordelen hebben dat het 

karakter van het NJCM bijzonder duidelijk naar voren kon worden gebracht nu het een daadwerkelijk 

unieke boodschap zou zijn. Bovendien waren lopende ervaringen met bijvoorbeeld het Grondrechten 

                                                           
196 Rapport Rita van Keulen, Verslag over effectiviteit NJCM. 
197 Notulen Kerngroep, 7 december 1989, ‘verslag vergadering’. 
198 Notulen Kerngroep, 18 januari, ‘notitie over functioneren werkgroepen’. 
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Evaluatie Onderzoek positief. Daarnaast bood onderzoek ook uitzicht op meer vastigheid en 

inkomen.199 De Stichting Boekerij kon de resultaten ervan direct uitgeven -wat het is veel gevallen bij 

bijzondere commentaren ook al deed- en daarmee was een publicatie gegarandeerd. Een nog 

verdere vergroting van de deskundigheid van de organisatie leek zo een antwoord te vormen op de 

gesignaleerde problemen: als het NJCM, met zijn gemengde karakter, een duidelijk profiel 

ontbeerde, was het dan geen idee om vol voor één van de twee kanten te kiezen?200 Een interne 

discussienota over de relatie tussen het NJCM en onderzoek stelde het als volgt: 

‘In het begin was het NJCM amateuristisch: de activiteiten waren sterk gedomineerd door het elan van 

‘‘een actiegroep zijn’’. Door de jaren heen is het een deskundigenorganisatie geworden, die zich zeer 

terughoudend opstelt t.o.v. protestactiviteiten. Doorgaan op de deskundige manier heeft de  

voorkeur, daar zijn we het best in’.201 

Het voorstel om vol in te zetten op grote onderzoeken kon de goedkeuring van de Kerngroep echter 

niet volledig verdragen. Niet alleen zou dit idee bijzonder veel tijd en energie vragen van de 

werkgroepen en Kerngroep (en daarmee ten koste gaan van andere activiteiten), de ‘terughoudende 

opstelling’ die het NJCM gekenmerkt had door niet direct op alles in te spelen, hield geenszins in dat 

er geen ruimte overbleef voor onderzoek. Uiteindelijk werd besloten dat het NJCM primair zou 

wachten totdat er geschikte zaken zich aanboden, en slechts incidenteel zelf onderwerpen zou 

verzinnen. Daarmee was de eventuele vergroting van de activiteiten van het NJCM naar ‘groter, 

langduriger en breder’ onderzoek van de baan en zou het gemengde karakter van de organisatie 

behouden blijven. 

     De jaren daarop zou de organisatie weer aan populariteit en participatie winnen. De 

commentaren werden weer in grote mate geproduceerd met hoog niveau. Wel volgde een tweede 

intern participatiedipje in de jaren 92-93. Het bleek in die jaren lastig te zijn om mensen te werven 

voor het Dagelijks Bestuur: de werkzaamheden namen veel in beslag en waren lastig te combineren 

met drukke banen. Zo moest de voorzitster van het DB in 1992 de functie neerleggen omdat ze het te 

druk had met andere werkzaamheden. Bij wijze van noodoplossing werd er zo een jaartje gewerkt 

werd zonder bestuur en werden de  werkzaamheden daarvan doorgeschoven naar de Kerngroep. Dat 

bleek echter niet te werken: het toebedelen van extra taken aan de Kerngroepleden, waarbij 

uiteindelijk een ‘harde kern aan de RUL’ moeilijke knopen zou doorhakken bood geen soelaas.202 Al 

snel werd daarom besloten het Dagelijks Bestuur weer nieuw leven in te blazen, maar om de eerder 

                                                           
199 Notulen Kerngroep 9 mei 1992 ‘verslag ALV’. 
200 Notulen Kerngroep, Augustus 1992 ‘Nota n.a.v. ALV: NJCM en Onderzoek’.  
201 Idem. 
202 Notulen Kerngroep, 29 november 1993 ‘jaarverslag’. 
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gesignaleerde problemen te ondervangen werd ook besloten om een aantal fondsen vrij te maken 

voor een voorzitter, die dan voor één dag betaald werd.  

Toen echter bleek dat niemand bereid was deze ‘directeurstaak’ op zich te nemen werd 

besloten de fondsen te besteden aan de administratieve functie van de uitvoerend secretaris (met 

het afschaffen van de dienstplicht werd ook deze functie duurder), maar de secretaris zou nu ook 

tegen betaling een coördinerende en representatieve rol vervullen. Een vaste voorzitter zou er dus 

nog steeds niet komen: een gestroomlijnder secretariaat ving de grootste problemen op. Daarmee 

was het NJCM in twintig jaar feitelijk nooit buiten de egalitaire structuur gestapt: zelfs toen er een 

fonds beschikbaar voor was, bleek de stap naar een directeur er één te ver. De vergroting van de 

doelmatigheid, in de vorm van een goed functionerend secretariaat, was ook nu weer de oplossing. 

Duidelijk was echter hoezeer de egalitaire actievereniging zich had ontwikkeld naar een 

egalitaire deskundigenorganisatie. Wetgevingsbeïnvloeding en lobby hadden in de late jaren 80 

definitief een centrale positie ingenomen. Zo kon in 1994 geconcludeerd worden dat – in navolging 

van het beleid van de voorgaande jaren- de koers van het NJCM reactief diende te blijven en het 

reageren op wetsvoorstellen het zwaartepunt van de activiteiten moest blijven.203 Dit was alles niet 

geheel zonder reden: de goede naam van het NJCM berustte voor een groot gedeelte ook op deze 

activiteiten en bovendien was dit het veld waar de betrokken leden zich het meest thuis voelden. 

Uiteindelijk waren ook zij meer jurist dan actievoerder. De institutionalisering van de organisatie, 

zoals deze al in eerder in gang was gezet, bleek daarmee een groot succes.  

 

 

    Initiatieven en acties 

De commentaren werden zo steeds belangrijker, maar waren niet het enige waar de organisatie zich 

mee bezig hield. Ad hoc Inspelen op de actualiteit bleef, ondanks het steeds verder ontwikkelende 

deskundige karakter van de organisatie, een belangrijk punt. De veranderende thema’s waar het 

NJCM zich mee bezig hield laten ook een beweging in de maatschappij zien. Waar in de jaren 

zeventig en vroege jaren tachtig vrijheid van meningsuiting een grote positie innam, begonnen later 

in de jaren tachtig, onder druk van het economisch zware klimaat, sociale grondrechten, immigratie 

en rechten verbonden aan de multiculturele samenleving een grotere rol te spelen. Het NJCM sprak 

zich over een keur aan actuele elementen uit. Zo werd het slechts voor Nederlanders reserveren van 

staatsprijzen als de PC Hooftprijs afgewezen: het NJCM stelde daarover dat  ‘dit onvoldoende 

erkenning doet aan de multiculturele samenleving. Immers iemand kan ook waardevol zijn voor de 
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maatschappij zonder dat hij Nederlander is.’204 Ook sancties ten aanzien van 

werkeloosheidsuitkeringen werden zeer kritisch ontvangen, er werd opgeroepen om het politiekorps 

etnisch diverser te maken, en een samenscholingsverbod van de gemeente Amsterdam om het 

‘balletje balletje’ spelen op de Nieuwmarkt aldaar tegen te gaan werd streng afgewezen.205  

Er sprongen ook een aantal grotere projecten uit. Zo was het NJCM nauw betrokken bij de 

opzet van het landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie. Via de Werkgroep 

minderhedenbeleid was het NJCM al lange tijd bezig met deze problematiek en had het bijvoorbeeld 

al verschillende commentaren uitgebracht waar het de behandeling en discriminatie van 

minderheden betrof. In samenwerking met andere organisaties en de ministeries van Justitie en 

Binnenlandse Zaken lukte het eind 1984 om een eerste vorm van het Bureau op te zetten. Deze 

instantie was bedoeld om via verscheidene middelen, zoals (juridische) voorlichting een centrum te 

zijn om discriminatie tegen te gaan.206 Het NJCM was betrokken bij het opzetten van de 

conceptstatuten, het beleidsplan en was later ook vertegenwoordigd in het bestuur van het Bureau. 

Hiermee was een grote stap gezet in het ook ‘op de grond’ krijgen van instituut ter bestrijding van 

discriminatie, een project dat veel groter was dan wat het NJCM afzonderlijk had kunnen bereiken. 

Een tweede ontwikkeling was de zeer productieve werking van de werkgroep mensenrechten 

en Buitenlands beleid. De Nederlandse rechtsorde stond voor het NJCM altijd voorop, maar daar 

hoorde vanzelfsprekend ook het Nederlandse buitenlandse beleid bij. De werkgroep produceerde 

veel, iets dat wellicht ook te maken had met een gesignaleerde afname van het enthousiasme bij 

Buitenlandse Zaken na het indienen van de mensenrechtennota in 1979. In deze afname stond 

Nederland overigens niet alleen: de jaren tachtig waren grof gesproken conservatiever dan de 

voorgaande jaren. In de tijd van Reagan en Thatcher namen mensenrechten, los van hun retorische 

gebruik, een minder prominente positie in de buitenlandse politiek in dan in de korte bloeiperiode 

daarvoor.207 In een redactioneel van het Bulletin werd in 1985 opgemerkt: 

‘Wat valt er verder te melden na zes jaar mensenrechtenbeleid, gebaseerd op de Nota van 1979? 

Eerlijk gezegd, weinig. De ‘schwung’ van de eerste jaren is eruit. De andere waarden en belangen 

waarmee, aldus de nota, de bevordering van de mensenrechten in het buitenlands beleid steeds in 

verband moet worden gebracht, lijken sterk aan gewicht te zijn toegenomen. De tot op grote hoogte 

valse tegenstelling tussen koopman en dominee schijnt in het voordeel van de eerste te zijn beslecht. 

                                                           
204 Notulen Kerngroep, 6 november 1985, ‘Brief aan Minister Binnenlandse Zaken’. 
205 De gemeente zelf vond de bemoeienis niet direct passen: ‘U noemt hier in één adem vier grondrechten 
waarvan de eerstgenoemde, de vrijheid van beweging, niet in de Grondwet is verankerd. De reactie van het 
NJCM was dat de betreffende rechten ook in het EVRM en IVBPR terug te vinden waren. Notulen Kerngroep 20 
mei 1987, brief van Gemeente Amsterdam aan NJCM. 
206 Tegenwoordig is de organisatie opgegaan in Art.1, niet te verwarren met de politieke partij Art1kel. 
207 Eckel Ambivalenz des Guten 435-513. 
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Zelfs t.a.v. Suriname, waar parlement en regering zo prat gaan op een actief mensenrechtenbeleid, 

lijkt dit op te gaan.’208  

De werkzaamheden van de werkgroep lijken voort te borduren op deze signalering: waar er meer 

aandacht aan mensenrechten besteed moest worden, kreeg de regering dat te horen. Soms bleven 

de werkzaamheden tamelijk ad-hoc (het NJCM publiceerde verschillende landenreportages en 

adviseerde bijvoorbeeld ook aan Nederland om Cambodja aan te klagen wegens Genocide) maar er 

werden in 1988 ook heldere richtlijnen aangebracht om de meer gericht te werken. Om niet op alles 

in te hoeven haken diende telkens door de werkgroep een afweging gemaakt te worden tussen de 

ernst van de situatie en het belang van het naleven van de mensenrechteninstrumenten. Waar 

mogelijk diende ook de ICJ betrokken te worden. 209  Een direct succes van de werkzaamheden was 

het gebruik van het NJCM commentaar (een schaduwreportage over het IVBPR) tijdens een zitting 

van het VN mensenrechtencomité in Genève waarbij de Nederlandse  uitvoering van het IVBPR werd 

besproken. De kerngroep noteerde opgewekt: ‘Walkate – leider van delegatie van BuZa- verwees er 

uitdrukkelijk naar en nodigde daarmee het comité min of meer uit om er gebruik van te maken . Het 

was voor het eerst dat het mensenrechtencomité expliciet te kennen gaf dat het gebruik maakt van 

NGO informatie.’210 Dit was daarmee een belangrijke stap. Er werd zo de deur opengezet naar 

precedentwerking van informatieverstrekking door NGO’s aan het mensenrechtencomité. Voor het 

eerst was er uitdrukkelijk gebruik gemaakt van informatie van een NGO, en daarmee ontstond de 

hoop dat dat zeker niet voor het laatst zou zijn gebeurd.211  

  Nauw samenhangend met de activiteiten van de werkgroep Buitenlands Beleid was de 

ontwikkeling van de Helsinki werkgroep. De werkzaamheden hiervan bestonden niet alleen uit het 

toetsen van Nederlandse verplichtingen aan de slotakte van de Helsinki-akkoorden, maar ook uit het 

bijwonen van CVSE-bijeenkomsten (de voorloper van de OVSE) om de voortgang en doelstellingen 

hiervan te bewaken. Zo was het NJCM, in de persoon van Arie Bloed, vertegenwoordigd op de 

toppen in Madrid en Wenen, waarover dan weer publicaties verschenen die via de Boekerij werden 

uitgegeven. Er werd daarmee actief geparticipeerd in het bredere internationale netwerk van 

Helsinki-comités. De betrokkenheid van het NJCM hierbij veranderde in 1987 door de oprichting van 

het Nederlands Helsinki-Comité. Hiermee verviel de werkgroep, maar met de oprichting van dit 

comité werd deze feitelijk geprofessionaliseerd. Duidelijk stelde het NHC dat het opgericht was ‘als 

opvolger van een qua doelstelling vergelijkbare werkgroep van het NJCM’. Het Comité had, net als de 

werkgroep, als doel ‘een bijdrage te willen leveren aan de nakoming van de door de 35 deelnemende 

                                                           
208 ‘Redactioneel, mensenrechten in het buitenlands beleid’ NJCM Bulletin Jaargang. 10 Nr. 4 (1985). 
209 Notulen Kerngroep 10 maart 1988 ‘richtlijnen buitenlands beleid’. 
210 Notulen kerngroep 1 december 1988. 
211 ‘jaarverslag 1988’, NJCM Bulletin jaargang 14 nr. 2 (1989).  
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staten aangegane verplichtingen’. Daarmee was het Comité inhoudelijk een directe voortzetting van 

de NJCM-werkgroep. Wel was het nu een onafhankelijke organisatie met een meer professionele 

structuur en onafhankelijke financiering. Door de persoonlijke banden tussen het Comité en het 

NJCM bleven de connecties overigens nog lang aanwezig. Naast oprichter Max van der Stoel waren 

veel NJCM’ers betrokken bij de organisatie. Zo speelde Arie Bloed, nog een rol als secretaris binnen 

de organisatie.212 Het NHC, nu nog steeds een actieve NGO op het gebied van de bevordering van de 

rechtstaat binnen Europa, had zo zijn wortels in de eerdere betrokkenheid van het NJCM bij de 

Helsinki-akkoorden. De gevolgen voor het NJCM waren veelal een verscherping van het profiel: de 

Helsinki-werkgroep had zich uiteindelijk primair op buitenlandse aangelegenheden gericht, dat wil 

zeggen het bredere kader van de CVSE. Met het wegvallen van deze invloed werd het karakter van 

het NJCM als exclusief op Nederland gerichte NGO nog duidelijker. 

 

    Europese ambities  

Europese ontwikkelingen bleven, zoals ze ook al in de jaren daarvoor hadden gedaan, een bijzondere 

rol in het geheel innemen. Het NJCM was op twee manieren actief in de ‘Europese context’, enerzijds 

door zich actief in te blijven zetten rondom het EVRM, anderzijds door het lobbywerk ook op 

Europees niveau in te zetten.  

  Het EVRM bleef ook in de laten jaren tachtig en vroege jaren negentig nadrukkelijk in de 

aandacht van het NJCM staan. Het karakter hiervan was wel veranderd. Waar tot voor 1984 de 

activiteiten van het NJCM met name in het licht stonden kennis over het EVRM te verspreiden, was 

de Conventie zelf ook in een stroomversnelling terecht gekomen. Meer en meer klachten kwamen 

binnen in Straatsburg en ook de Commissie toonde zich meer bereid deze toelaatbaar te verklaren. 

Dit was het gevolg van enerzijds een toenemend activisme bij het Hof, maar anderzijds waren ook 

nationale ontwikkelingen van belang. Zo was de juridische professie beter geïnformeerd, was er een 

groeiende media-aandacht voor succesvolle zaken en waren advocaten langzaam doordrongen van 

het idee dat als laatste strohalm Straatsburg wellicht een kans kon zijn.213 Het EVRM was in 1984 

definitief ontdekt, waardoor ook de dynamiek van de Conventie veranderde. 

  De problemen die het NJCM signaleerde waren na 1984 niet dat mensen gewezen moesten 

worden op het belang van het Verdrag, maar dat er teveel animo voor leek. Het Hof ging aan zijn 

succes ten onder, noteerde het NJCM in een redactioneel van het Bulletin in 1986. Het stormachtige 

succes van het verdrag had de Commissie en het Hof overspoeld: er kwamen simpelweg teveel zaken 

                                                           
212 Ook Rick Lawson, toen nog kerngroeplid, was nog twee jaar uitvoerend Secretaris bij het NHC. 
213 Ed Bates, The Evolution of the European Court of Human Rights 392-393. 
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binnen om correct behandeld te worden in het systeem van de Conventie. Tegelijk deed de overheid 

te weinig aan het oplossen van dit probleem. Er werd weinig actie ondernomen en veelal een beroep 

gedaan op de eigen nationale soevereiniteit. ‘De Nederlandse bijdrage (aan de problematiek rondom 

het EHRM, W.H) was een ‘koude douche’, aldus de redactie. 214 Het NJCM zelf zat niet stil bij deze 

ontwikkelingen. Om deze zaken op pakken waren er al een aantal initiatieven ontplooid. 

  Vanaf 1984 was binnen het NJCM al onderzocht of een prejudiciële procedure bij het EHRM 

wenselijk was. Deze echo van de eerder uitgebrachte ideeën van Evert Alkema (en de brief van de 

Nederlandse Orde van Advocaten) werd de jaren daarna uitgewerkt. Zo stelde het NJCM in 1987  een 

ontwerpprotocol op voor de toekomst van de Europese Conventie. Hierin deed het NJCM twee 

suggesties, bedoeld om de werkdruk van het Hof te verminderen en het systeem gestroomlijnder te 

laten werken. Allereerst moest het mogelijk worden om prejudiciële vragen te stellen en ten tweede 

stelde het NJCM voor om het Hof en de Commissie samen te voegen. Dit zou er samen voor moeten 

zorgen dat de tijdrovende doorverwijzingen door de Commissie voordat het Hof zich over een zaak 

kon buigen werden verwijderd. De eerste formele inbreng hiervan was op een ICJ-conferentie in 

Straatsburg over de groeiende werklast van het EHRM. Nationale secties waren uitgenodigd mee te 

denken over deze zaken, en het voorstel van het NJCM kon rekenen op een warme ontvangst. Het  

ontwerp protocol werd zeer gewaardeerd, met als resultaat dat alle secties het ontwerp 

aanvaardden als een doelstelling voor de lange termijn.215  

Binnen de Nederlandse context werd het NJCM-voorstel minder warm ontvangen. Het  NJCM  

kreeg wel de gelegenheid de eigen ideeën naar buiten te brengen. Zo had het in 1989 een gesprek 

met Buitenlandse Zaken over het voorstel. Tegelijkertijd echter kwam de Adviescommissie 

mensenrechten Buitenlands beleid (ACM, een commissie opgericht in 1984 die in 1996 opging in de 

AIV, die BuZa adviseerde over mensenrechtelijke vraagstukken) tot een andere conclusie. De fusie 

van commissie en hof zou juist onwenselijk zijn en het beoogde resultaat niet behalen. De regering 

zelf zou ook afwijzend blijven staan ten opzichte van een fusie: liever werd ingezet op een ‘two tier 

system’ waarbij de Commissie zou gaan functioneren als hof van eerste aanleg, met mogelijkheid tot 

appel bij het Hof.216 Het NJCM kon zich gerust stellen dat het daarmee niet gedaan was: ook via de 

ICJ kon internationaal nog druk uitgeoefend worden. Zo bleef het voorstel een zekere mate van 

invloed behouden. Hervorming was echter een langdurig project: het zou nog tot 1993 duren 

voordat, onder druk van consequent groeiende werklast en uitbreiding naar Oost-Europa,  bij een 

                                                           
214 Redactioneel, NJCM Bulletin, Jaargang 11  Nr. 1 (1986). 
215 NJCM Bulletin, verslag conferentie ICJ jaargang 12, nr. 4 (1987) . 
216 K. De Vey Mestdagh, ‘De rol van de Nederlandse agent in Straatsburg. Enige buitenlandse zaken die in het 
belang zijn van een goede justitie’ in A.W. Heringa en E. Myjer (eds.) 45 jaar Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens (Leiden 1996) 1-13. 
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verklaring in Wenen het elfde protocol  bij het EVRM werd aangekondigd.217 Belangrijkste punt 

daarin was ‘de door het NJCM al jaren voorgestane samenvoeging van Commissie en Hof’, zoals een 

redactioneel in het Bulletin het samenvatte.218 Zo werd uiteindelijk de grondslag gelegd voor een Hof 

zonder afzonderlijk voorportaal.  

  Deze aandacht voor Europa hing mede samen met een initiatief van Kerngroepleden Jeroen 

Schokkenbroek en Frank Steketee om het NJCM actiever te betrekken bij ICJ activiteiten, en dan met 

name in de context van de Raad van Europa. Hier had de ICJ consultieve status en kon dus 

aanschuiven bij vergaderingen, maar trad daar feitelijk niet op. Zo bleef de ICJ stoel vooral leeg. Dat 

liet ruimte voor nationale secties om deze leemte op te vullen. Na wat gelobby kreeg het NJCM 

toestemming van de ICJ om de zetel in te nemen, en zo kon het voorkomen dat de twee NJCM leden 

vanaf 1987 het ICJ begonnen te vertegenwoordigen bij de Raad van Europa. Dit hield niet alleen een 

actievere rol van de ICJ op het Europese toneel in, maar ook meer invloed voor het NJCM wat 

hiermee een sterkere internationale binding verkreeg. Dit bood het NJCM dan ook bij uitstek de 

mogelijkheid om de eigen ideeën, bijvoorbeeld voor wat betreft het fuseren van commissie en Hof, 

bekend te maken bij de Raad van Europa zelf. Aandacht voor Europa werd zo verbonden met 

activiteiten in Europa. 

 Tegelijkertijd was duidelijk dat dit niet zo kon voortduren: het NJCM kon niet jarenlang de 

Europese tak van de ICJ vormen. Samen met Justice, de Engelse sectie van de ICJ, kon het NJCM nog 

wel enigszins het gat opvullen, maar de voorkeur ging uit naar een daadwerkelijke ICJ-

vertegenwoordiging. Dit ook omdat een manifestatie op het Europese toneel niet direct aansloot bij 

de nationale insteek van het NJCM. Al te veel oriëntatie op Europa zou ertoe kunnen leiden dat 

nationale hete hangijzers bleven liggen. Vandaar dat er vanaf 1990 actief werd ingezet op de 

institutionalisering van de werkzaamheden door het instellen van een European Legal Officer (ELO) 

bij de ICJ. Dit zou een vaste aanstelling betekenen van een jurist die de lijn van de ICJ bij de Raad van 

Europa kon uitzetten. Dit zou niet alleen de ICJ een groter statuur geven, ook zou de Europese 

dimensie van de ICJ daarmee versterkt kunnen worden door met name Oost Europa te helpen in het 

ontwikkelen van een democratische rechtstaat. Het NJCM stelde zich beschikbaar als standplaats 

voor een dergelijke functie, waarbij werd aangetekend dat de ICJ een morele verplichting ten 

opzichte van het NJCM had omdat de organisatie deze taak feitelijk al kosteloos voor de ICJ 

vervulde.219 
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De inzet van met name het NJCM zorgde er uiteindelijk voor dat na een aantal jaar de functie 

ook daadwerkelijk kon worden opgestart. De nieuwe voorzitter van de ICJ, Adama Dieng, zette 

indertijd een uitbreiding in van de ICJ, en de gebeurtenissen in Oost Europa vroegen na de val van de 

Muur extra aandacht: de functie was daarmee ook in Genève wenselijk geacht.220 Zo werd het NJCM 

ontheven van het Europese avontuur, maar had het met de eigen inzet er wel voor gezorgd dat ook 

de internationale moederorganisatie nu een permanente standplaats in de Raad van Europa had. Zelf 

keerde het weer terug naar de natuurlijke habitat van de nationale rechtsorde. 

 

  Het einde van de Koude Oorlog: een nieuw begin? 

Deze terugkeer naar de Nederlandse context is misschien opmerkelijk in de context van de 

ontwikkelingen in de jaren 89-90. Ook de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de 

situatie in Oost Europa werd daarmee een stuk lastiger, terwijl daar nu juist een van de meest 

schokkende gebeurtenissen in tijden plaatsvond. Dictaturen werden plots democratieën waarin 

mensenrechten en de rechtstaat in hoog aanzien leken te staan. Toch lieten de stormachtige 

ontwikkelingen in het voormalig Oostblok het NJCM relatief gezien koud. Voor de organisatie zelf 

veranderde er namelijk niet zoveel na de val van de Muur. Dit was ook logisch: de nationale 

rechtsorde stond centraal, en daar vielen de ontwikkelingen in Oost Europa simpelweg buiten. Zoals 

toenmalig voorzitter Rick Lawson het uiteen zette in een standpuntbepaling van het NJCM:  

‘in eerste instantie is het NJCM gericht op de Nederlandse Rechtsorde: dat is de grote 
aantrekkingskracht van het NJCM (geen vrijblijvende kritiek op allerlei subtropische dictaturen) en 
daarnaast bij beleidsbeïnvloeding het efficiëntst. Als we ergens al een reputatie hebben, dan is het 
hier 

Daarmee is NJCM vrij uniek. (alle anderen zitten al op buitenland). Voor wat betreft Oost Europa, dient 
subsidiariteit daarom ook troef te zijn.’221 

 

Waar het NJCM met de val van de Muur te maken had, was dat hoogstens op persoonlijke basis. Het 

NJCM kon de ontwikkelingen nog links laten liggen, NJCM’ers waren in het begin van de jaren 

negentig wel degelijk actief in het voormalig Oostblok, bijvoorbeeld door het geven van cursussen 

aan rechters aldaar over de relatie tussen mensenrechten en democratie. Toch was dit niet het werk 

van de organisatie. Dat wil niet zeggen dat er geen enthousiasme in de lucht hing overigens. Ook het 

NJCM bleef niet onberoerd bij het einde van de Koude Oorlog. Het nieuwe decennium luidde volgens 

een redactioneel veel nieuwe uitdagingen in, waaronder ‘de uitdaging van het scheppen van een 
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Europa… waarin de mens geen greintje angst meer voelt’. 222 Bovendien speelde de Europese 

dimensie als gezegd wel degelijk een rol in het werk van de organisatie. Europese eenwording in 

mensenrechtelijk perspectief was het thema van de meerdaagse vergadering van 1989, terwijl in 

1992 een groot onderzoek naar de verhouding tussen Schengen en mensenrechten werd 

uitgegeven.223 De tijden waren na de val van de Muur inderdaad aan het veranderen, maar binnen 

Nederland, merkte het NJCM op, niet noodzakelijk ten goede van de mensenrechten. 

 In 1990 was er, wat met wat goede wil een tegenbeweging genoemd kan worden, in gang 

gezet die juist onverholen kritisch was op al te vergaande juridische waarborgen. ‘Law and Order’ 

kreeg een impuls, ook waar het rechtssysteem betrof. Om toegenomen criminaliteit tegen te gaan 

stelde minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin strengere maatregelen voor, zoals een 

identificatieplicht en ruimere bevoegdheden voor de politie. Tegelijkertijd stelde Ruud Lubbers dat 

‘Nederland ziek was’: de nieuwe politieke wind was er daarmee een van – via aanpassing van sociale 

zekerheidswetgeving- daadkrachtig optreden ter ‘genezing’ van de problemen van het land.  

 Deze politieke koers hing samen met een gesignaleerde ‘moeheid’ over –met name- 

internationale mensenrechtenverdragen. Na het enorme succes en de toenemende jurisprudentie 

werd ook de grote impact voelbaar van bijvoorbeeld het EVRM op voorheen nationale onderwerpen 

als persoon-en familierecht. In 1990 werd al een voorzichtig kritische noot uitgebracht over deze 

groeiende last.224 Het Bulletin noteerde de bredere tegenbeweging in 1990 als volgt:  

‘Ten aanzien van mensenrechtenverdragen lijkt zelfs het gevoel te overheersen dat we te ver zijn 
doorgeschoten. 

Rechterlijke uitspraken op basis van mensenrechtenverdragen, of ze nu gedaan zijn door 
internationale organen of Nederlandse rechters, krijgen in Haagse kringen de laatste tijd een steeds 
minder enthousiast onthaal. Werden ‘veroordelingen’ van de Nederlandse overheid aanvankelijk nog 
laconiek opgevat, thans leiden ze tot teleurstelling en irritatie. Bij een aantal beleidsmakers heeft de 
gedachte postgevat dat mensenrechtenverdragen die er bij ratificatie nog onschuldig uitzagen, allerlei 
vergaande, of vergezochte consequenties blijken te hebben…’225 

Dit was de Haagse reactie. Maar los van de ongemakkelijkheid binnen de beleidshoek, kwamen ook 

binnen de maatschappij kritische geluiden over de mensenrechten naar voren. De Leidse politicoloog 

Michel Korzec had daar een hoofdrol in. In een aantal polemieken, culminerend in zijn boek ‘Ik kan 

alles uitleggen’ toonde hij zich kritisch over de rol die mensenrechten hadden ingenomen. 226 Het 

                                                           
222 Redactioneel NJCM Bulletin, Jaar 15. Nr. 4 (1990) 399. 
223 NJCM Schengen: internationalization of Central Chapters of the Law on Aliens, Refugees, Privacy, Security 
and Police (Leiden 1992). 
224 T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & J.P. Loof, ’50 jaar EVRM en het Nederlandse staats-en bestuursrecht- 
ontwikkelingen en vooruitzichten’, in Lawson & Myjer (eds.) 50 jaar Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens 1950-2000 (Leiden 2000) 327-409. 
225 Redactioneel, NJCM Bulletin vol. 15 nr. 2 (1990) 137-138. 
226 Michel Korzec, Ik kan alles uitleggen (Amsterdam 1994). 
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begrip had, aldus Korzec, door een constante uitbreiding van claims en retorisch gebruik, zijn waarde 

verloren.  Door het ophangen van mensenrechten in een ‘mistige politieke retoriek’ raakten de 

idealen die erachter schuil gingen raakten verloren. Het was het startsein van een breder publiek 

debat, waarin ook Peter Baehr en Daan Bronkhorst van Amnesty zich zouden mengen. 

Het NJCM reageerde hierop door juist de juridische context te benadrukken. Waar het de 

politieke reactie betrof kon deze gezien worden als een ontkenning van de juridische werkelijkheid. 

De verdragen waren er nu juist om niet onder een ondergrens te vallen: dat deze bindend waren was 

iets waar de overheid zichzelf simpelweg aan gecommitteerd had. Discussie over deze normen had 

volgens het NJCM dan ook iets potsierlijks. Over normen klagen waar Nederland zichzelf aan 

gebonden had als het niet uitkwam had iets hypocriets.  Waar het de maatschappelijke discussie 

betrof kon het NJCM ook de waarde van de eigen werkzaamheden benadrukken. ‘Juridische 

technieken zijn misschien niet de meest aangrijpende manier om mensenrechtenidealen dichterbij te 

brengen. Gelet op de menselijke natuur zijn ze vooralsnog hard nodig’ was de stelling.227 Hiermee 

ontdook het NJCM het ‘morele verwijt’. Juist omdat het NJCM zich niet bediende van hol retorisch 

gebruik van mensenrechten was de kritiek van Korzec niet direct op de juridische werkelijkheid van 

toepassing.  

 De positie van het NJCM in de jaren negentig was er dan ook niet een die de doorbraak van 

mensenrechten wilde bewerkstelligen: dat had het in de vijftien jaar ervoor al gedaan. Er trad eerder 

een verandering op, mede in reactie op de gesignaleerde tegenbeweging, in de richting van een 

beschermende en verbeterende rol. Enerzijds werd de organisatie zelf steeds academischer en meer 

gericht op commentaren en rapporten. Anderzijds was, zowel in de context van het EVRM, als bij de 

positie van mensenrechten in Nederland, de boodschap niet meer dat deze verspreid dienden te 

worden, maar de bestaande normen gerespecteerd moesten worden.  

 

     20e verjaardag 

Na deze jaren werd het vierde lustrum welhaast traditiegetrouw gevierd in het Vredespaleis. Een 

symposium over ‘Rechten, regels, realiteit: wetgever en mensenrechtenbeleid’ echode de 

bijeenkomst uit 1984, waar toen de verhouding tussen rechter en mensenrechtenbeleid werd 

bestudeerd. Geconcludeerd werd dat in twintig jaar het NJCM een gestaag groeiende stroom aan 

activiteiten had ontwikkeld. Geheel in de geest van de organisatie werd in aanloop naar het lustrum 

besloten dat de voorkeur niet uitging naar een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling van het 

                                                           
227 Redactioneel, NJCM Bulletin vol. 17 nr. 2 (1992) 130. 
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NJCM. Dat was immers tien jaar geleden al een keer gebeurd. Een vooruitblik op de betekenis van 

grond-en mensenrechten voor de Nederlandse rechtsorde en de rol voor het NJCM daarin werd 

waardevoller geacht.228 Het zegt iets over het karkater van de organisatie: ook op het 

verjaardagsfeest stond de inhoud en mogelijke verbeteringen van de Nederlandse rechtsorde 

voorop, zoals het ook de twintig jaren daarvoor al had gestreefd naar verbetering van de positie van 

mensenrechten in Nederland. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Jan-Peter Loof en Aleidus Woltjer, ‘Wetgever en Mensenrechtenbeleid’ NJCM Bulletin vol. 19. Nr. 5 (1994) 
452. 
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Conclusie 

 

Het NJCM had in zijn twintig jarige bestaan een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. De ‘best 

geklede actiegroep van Nederland’ was uit het activisme van één man uitgegroeid tot een 

gerespecteerde NGO die rond 1994 definitief onderdeel was geworden van het Nederlandse 

institutionele kader waarin mensenrechten werden beschermd. Hoe valt deze ontwikkeling te 

verklaren? Het opmerkelijke succes hing af van een aantal factoren. De belangrijkste reden was dat 

het NJCM inspeelde op een grote niche in het Nederlandse maatschappelijke veld. Het juridische 

aspect van de organisatie en de focus op de Nederlandse rechtsorde maakten dat het NJCM een 

daadwerkelijke unieke positie in de civil society innam. Om in die niche goed te kunnen functioneren 

waren vervolgens interne en externe factoren van groot belang.   

  De belangrijkste interne factor was de institutionele opzet van de organisatie. De combinatie 

van actie en wetenschap, van persberichten en commentaren, bleek uitermate vruchtbaar. De twee 

uitgangspunten dienden altijd gewogen te worden, wat al snel de scherpe kantjes van de organisatie 

afhaalde. Dit vergrootte de reputatie van het NJCM, dat zich zo kon profileren als onafhankelijk en 

onpartijdig. Tegelijkertijd speelde het Bulletin een belangrijke rol in de vergroting van de bekendheid 

van de organisatie, en in de consolidering ervan in de juridisch-academische context. Na de 

professionalisering van het blad in 1980 was het een serieuze deelnemer geworden in de 

tijdschriftenwereld: juristen die zich bezig hielden met mensenrechten in Nederland konden feitelijk 

niet om het Bulletin heen. 

In het maatschappelijk veld kon de organisatie via commentaren en de nadruk op de 

juridische component van het werk een uniek eigen geluid laten horen: dit verzekerde niet alleen 

aandacht, maar ook instroom van betrokken juristen, die kwaliteit met actie gecombineerd zagen. De 

platformfunctie die het NJCM hiermee verkreeg leidde ertoe dat ook nu nog er maar weinig juristen 

zijn die zich met mensenrechten bezig houden die niet op de een of andere manier met het NJCM te 

maken hebben gehad. Het bracht ook met zich mee dat het NJCM altijd is blijven drijven op de 

medewerking van actieve juristen: de omslag naar een bredere, populaire beweging is nooit 

gemaakt, en is ook nooit hoeven maken. Wel werd professionalisering lang afgehouden, maar 

hervormingen bleken na verloop van tijd onvermijdelijk. Dat daarin telkens werd gekozen voor een 

vergroting van de doelmatigheid en niet voor een ‘directeur’, leidde ertoe dat de organisatie flexibel 

bleef. Zo kon de aandacht zowel op actuele als langdurige problemen liggen, en met de 

hervormingen medio jaren tachtig werd zelfs een begin gemaakt met het oplossen van het grootste 

manco van de organisatie – het gebrek aan zichtbaarheid. 

Als belangrijkste externe factor bleek de steun van de overheid van vitaal belang voor het 

slagen van het NJCM. De staat nam het NJCM serieus en stond uitermate open voor input van deze 
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deskundigenorganisatie. De binding met de overheid, via subsidies en opdrachten was hecht, en 

stuurde het NJCM uiteindelijk ook in de richting van een bijna ‘ambtelijke’ organisatie met een sterke 

nadruk op het wetgevingsproces via het uitbrengen van commentaren. Dat het NJCM slaagde waar 

bijvoorbeeld de Coornhert-Liga teloor ging, heeft mede te maken met de slag die het NJCM maakte 

in de richting van de ‘gevestigde orde’ en de (financiële) basis die daarmee gepaard ging. 

Daarnaast ging de opmars van het NJCM hand in hand met de ontdekking van het EVRM. Nu 

op Europees niveau veel gebeurde, kon het EVRM dienen als een onderwerp waar het NJCM zich bij 

uitstek op kon profileren. Dit versterkte op zijn beurt weer de status van het NJCM dat zich kon 

presenteren als expert waar het Straatsburgse ontwikkelingen betrof. Andersom is het mede aan het 

NJCM te danken dat het EVRM ook daadwerkelijk ontdekt werd in Nederland. Via acties en 

publicaties in het Bulletin speelde de organisatie een aanzienlijke rol in deze ontwikkeling. 

  Dit maakte het NJCM tot een bijzondere organisatie, die ondanks de kleine Leidse basis toch 

een reële invloed heeft gehad op de ontwikkeling van mensenrechten in Nederland. Door het telkens 

en consequent blijven hameren op de aangegane verplichtingen, ofwel via het EVRM ofwel via 

andere rechtsbronnen, werden mensenrechten langzamerhand een onderdeel van de algemene 

bagage van juristen in Nederland, en werd de staat eraan herinnerd dat wetsontwerpen altijd 

rekening dienden te houden met de mensenrechtelijke component. Deze niet aflatende aandacht 

voor de directe werking van bindende verdragen heeft er mede voor gezorgd dat mensenrechten 

bespreekbaar werden in Nederland. 

 Bovendien leert een blik op het NJCM ons ook meer over het algemene verhaal van 

mensenrechten in de geschiedenis. Hoewel elke algemene conclusie genuanceerd moet worden 

vanwege de schaal van dit onderzoek (het NJCM is en blijft een relatief kleine organisatie) tekenen 

zich wel een aantal contouren af. Zo ligt de ‘gestalt switch’ van het mensenrechtenactivisme, dat zich 

van kleine elite naar een brede, populaire beweging bewoog, iets genuanceerder dan gesteld. De 

nadruk op deze bewegingen heeft de juridische actie onder de radar gehouden. Toch zaten juristen 

niet stil in de jaren zeventig: integendeel zelfs. Ook daar waren de zaken in beweging, maar kwamen 

de resultaten ervan later tot wasdom. Waar Moyn het jaar 1977 bekroont tot ‘het jaar van de 

doorbraak’ valt dat jaar, waar het Nederland betreft, ook te zien als een eerste begin in de opmars 

van mensenrechten in de juridische context. In dat kader bezien duurde het nog een aantal jaar 

voordat ook juristen het belang van deze rechten in gingen zien. De jaren tachtig, op het politieke 

vlak geoormerkt als een meer conservatieve periode waarin, na de exceptionele aandacht van 

kortweg de ‘Carter-periode’, mensenrechten op minder warmte konden rekenen, komen in dit 

verhaal nu juist naar voren als doorbraakmoment.  

 Daarmee is ook de stelling van Stephen Ludwig Hoffmann, waarin hij een nieuw 

doorbraakmoment in de jaren negentig positioneert, lastig te volgen. Juist in deze recente periode 
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van internet en Bill Clinton namen, aldus Hoffmann, mensenrechten de centrale rol die we nu 

herkennen in. Nationale soevereiniteit raakte na 1989 op de achtergrond: mensenrechten waren bij 

uitstek de individuele ‘pre-staat’ beginselen die dit begrip ondermijnden, met een doctrine als de 

‘Responsibilty to protect’ als duidelijkst uitvloeisel. ‘It was only after the end of the Cold War that 

‘human rights’ emerged as an explanatory framework for understanding what had just happened. 

Human rights idealism… is not the cause but the consequence of the epochal ruptures of the late 

twentieth century’, aldus Hoffmann.229 

Het is een prikkelende analyse. Inderdaad kwam na 1989 het individu steeds meer centraal 

te staan binnen de internationale rechtsorde en begon ‘rights talk’ massaal op te komen, maar 

tegelijkertijd is de stelling ook zeer internationaal en politiek georiënteerd. De nationale context laat 

een iets genuanceerder beeld zien. Het NJCM verkreeg juist in deze jaren een meer beschermende 

functie en er ontstond een tegenbeweging die mensenrechten zeer kritisch bekeek. Deze 

ontwikkelingen vallen op een aantal manieren te duiden. Enerzijds kunnen ze gezien worden als een 

bevestiging van de stelling van Hoffmann. Verzet tegen retoriek en internationale hoven kan 

aantonen dat pas in de jaren negentig er echt iets bestond om zich tegen af te zetten. Met andere 

woorden, daarvoor waren mensenrechten nog niet in de positie om een impact te maken en pas na 

de val van de muur vond een ‘wake up call’ plaats.  

 Anderzijds lijkt het moeilijk vol te houden dat mensenrechten inderdaad slechts een 

‘explanatory framework’ waren voor de gebeurtenissen van na 1989. Juist de groeiende aandacht en 

kritiek op de positie van mensenrechten is een aanwijzing van het enorme belang dat deze in de 

jaren ervoor al hadden verkregen. In ieder geval op het juridische vlak hadden mensenrechten hun 

positie al lang en breed bestendigd vóór de door Hoffmann genoemde doorbraakperiode.  

Tegelijkertijd is het beeld van ‘Doornroosje’, dat in de juridische literatuur nog wel wordt 

geschetst, niet het meest geschikt om deze doorbraak te verklaren. In plaats van een bruut ontwaken 

van een prachtige prinses werden telkens kleine stapjes gezet in de ontwikkeling van een uiteindelijk 

indrukwekkend geheel van mensenrechtenbescherming. Dat bleef echter mensenwerk: de omslag 

van totale onbekendheid met het EVRM naar een overvloed aan zaken was niet het gevolg van één 

enkele prinselijke zoen. Voor Nederland hing dit mede samen met de aandacht die een klein actief 

groepje Leidse juristen aan het onderwerp gaf voordat uiteindelijk mensenrechten, via 

jaarvergaderingen en handboeken, in de juridische ‘mainstream’ terecht waren gekomen.  

  Binnen de Nederlandse context tenslotte is de notie van Barbara Oomen dat mensenrechten 

veelal een ‘exportproduct’ waren nog steeds valide. Tegelijkertijd betekent dat niet dat er intern 

geen enkele aandacht voor mensenrechten bestond of dat er geen wens was conflicten in termen 
                                                           
229 Hoffmann, ‘Viewpoint; Human rights and History’, 4. 
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van mensenrechten te framen: deze aandacht was binnen de civil society echter veelal de 

aangelegenheid van een kleinere, deskundige juristenorganisatie. Dat zegt wellicht ook wat over het 

karakter van mensenrechten in Nederland. Het relatief kleine wereldje waarin de bevordering 

hiervan plaatsvond kan, zoals Oomen ook wel stelt, als gevolg hebben dat mensenrechten 

binnenlands een bredere aanspraak onder de bevolking ontberen. Het ontbreken van een dergelijk 

breed gedeelde kennis heeft twee zijden: enerzijds maakt het mensenrechten kwetsbaar, anderzijds 

kan kritiek ook weersproken worden. Bij het ontbreken van genoeg draagvlak voor het fundament 

van mensenrechten raakt op termijn ook de algehele geloofwaardigheid van het concept in het 

nauw. Iets dergelijks ziet Stephen Hopgood gebeuren in zijn studie naar de afname van de morele 

waarde van mensenrechten. Waar minder mensen geloven in het ideaal, worden ook aanspraken 

van NGO’s minder snel serieus genomen. Samen met de limieten die juridische normen stellen op de 

democratische besluitvorming komen mensenrechten dan al snel in de vuurlinie terecht. Waarom 

zou men zich houden aan concepten waarvan de gelding betwist is? Tegelijkertijd valt ook een 

minder zwart beeld te schetsen. Kritiek op het karakter van mensenrechten raakt in zekere zin niet 

aan de juridische basis ervan. Deze regels zijn niet zozeer moreel, als wel bindende minimumnormen 

waar men simpelweg aan dient te voldoen. Bovendien is het de vraag of het kwalijk is als veel 

mensen niet precies weten wat mensenrechten in Nederland inhouden als het juridische veld die 

kennis wel bezit en actief in blijft zetten. Het resultaat, een adequate bescherming van fundamentele 

normen, is er dan niet minder om. Juist hier blijft het NJCM een belangrijke rol houden: als 

kennisplatform, als onderzoeksinstituut, als actiegroep en als vriendelijke herinnering aan allen dat 

mensenrechten nu juist niet alleen maar morele aanspraken zijn, maar ook reële, bindende regels die 

nageleefd dienen te worden. 
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Geraadpleegde bronnen en literatuur 

 

Archivalia 

 

NJCM Archief: 230    Beschrijving 

        

Notulen Kerngroep, 1976-1994 Alle notulen en verwante informatie van de 

Kerngroep in de periode 1975-1994 

 

Correspondentie ICJ   De inkomende en uitgaande post met de ICJ, 1974- 

1983. Na 1983 is de correspondentie te vinden in de 

Diverse Post. 

 

NJCM Bulletin, 1976-1994   De jaargangen van het NJCM Bulletin 1976-1994 

 

Knipselmap  Bevat de uitgebrachte persberichten en media- 

aandacht 

Ingekomen Post 1975   Bevat naast poststukken ook de eerste documenten 

van vergaderingen van het NJCM 

 

Diverse Post 1975-1983    In-en uitgaande post  

 

Diverse Post 1980-1987    Idem. 

 

Nationaal Archief Den Haag 

Buitenlandse Zaken, PV, Raad van Europa   

Inv. Nr. 933.                                 Behandeling van klachten van individuen, groepen en  
        organisaties tegen lidstaten. Engel, C.J.M. en  
       anderen-Nederland. 1972 - 1974  

 
 

 

 

                                                           
230 Het NJCM Archief is particulier en heeft geen Inventarisnummers. 

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/pv%20raad%20van%20europa/unitid/933/aantal/20/eadid/2.05.278/node/c01%3A3.c02%3A3.c03%3A1.c04%3A6.c05%3A1.c06%3A0.c07%3A18/level/file#c01:3.c02:3.c03:1.c04:6.c05:1.c06:0.c07:18
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/pv%20raad%20van%20europa/unitid/933/aantal/20/eadid/2.05.278/node/c01%3A3.c02%3A3.c03%3A1.c04%3A6.c05%3A1.c06%3A0.c07%3A18/level/file#c01:3.c02:3.c03:1.c04:6.c05:1.c06:0.c07:18
http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/zoekterm/pv%20raad%20van%20europa/unitid/933/aantal/20/eadid/2.05.278/node/c01%3A3.c02%3A3.c03%3A1.c04%3A6.c05%3A1.c06%3A0.c07%3A18/level/file#c01:3.c02:3.c03:1.c04:6.c05:1.c06:0.c07:18
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