
 

Even voorstellen, John Morijn 

 

Met veel plezier stel ik me voor: mijn naam is John Morijn, en ik mag vanaf 1 september de NGIZ 

leerstoel internationaal recht en internationale betrekkingen bezetten aan de rechtenfaculteit van 

de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn achtergrond: ik studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en Europees recht aan het Europacollege in Brugge. In 2009 promoveerde ik op een 

internationaalrechtelijk proefschrift aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Tussen 2009 

en 2019 was ik achtereenvolgens ambtenaar bij de Ministeries van Justitie en Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder als afdelingshoofd Binnenlandse Zaken op de 

Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel (2015-2018). Ik zal het bijzonder 

hoogleraarschap vervullen naast de rol van lid van het College van de Rechten van de Mens 

(voormalige Commissie Gelijke Behandeling) die ik sinds 1 juni jl. vervul en een (andere) aanstelling 

bij de Rijksuniversiteit Groningen, die van universitair docent European human rights law bij de 

vakgroep Europees recht.  

 

Qua onderzoek en onderwijs zal ik op verschillende manieren voortborduren op eerder werk met 

betrekking tot  “populisme”. Ik schrijf op dit moment  een vervolg  op een eerder dit jaar 

gepubliceerd  stuk over zgn. rule  of law conditionaliteit bij financiering van Europese politieke 

partijen. Verder zal ik in vervolg op een mede door mij opgestelde open brief, waarmee ik me heb  

ingezet voor het steunen van de kritische Poolse rechtswetenschapper  Wojciech Sadurski (zijn zaak 

heeft inmiddels ook de  aandacht in de Nederlandse politiek) eind november naar Warschau reizen 

om zijn rechtszaak  bij te wonen – en verslag te doen. Tenslotte, organiseer ik een masterclass voor 

studenten van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen onder de naam The Riddle of 

Populism.  

 

Ik kijk er erg naar uit om binnen en met het NGIZ de komende vijf jaar naar de wisselwerking van 

internationale betrekkingen en internationaal recht te kijken. Ik ben bereikbaar via j.morijn@rug.nl  

https://www.rug.nl/staff/j.morijn/
https://www.mensenrechten.nl/nl/john-morijn-collegelid
https://academic.oup.com/icon/article/17/2/617/5523748
https://verfassungsblog.de/open-letter-in-support-of-professor-wojciech-sadurski/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/01/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-%E2%80%98polen-sleept-kritische-juristen-voor-de-rechter%E2%80%99
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?ocasysyear=2019&ocasyslang=en&code=HCMMC02701
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?ocasysyear=2019&ocasyslang=en&code=HCMMC02701
mailto:j.morijn@rug.nl

