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JOHAN MEIJERING STICHTING

Deze publicatie is tot stand gekomen onder auspiciën van de Johan Meijering Stichting, die
op 9 november 2017 in Groningen is opgericht. De stichting beheert het Cultureel Erfgoed
van drs. Johannes Lourens Meijering, geboren te Kampen op 19 maart 1947, wonende te
Groningen. Het levenswerk van Johan Meijering beslaat een tijdsbestek van 1964 t/m 2019
en bestaat uit negen uiteenlopende projecten op cultureel en maatschappelijk gebied.
De stichting heeft ten doel:
a het bijeenbrengen en behouden van alle zaken die betrekking hebben op het immaterieel
en cultureel erfgoed van Johan Meijering en/of aan hem gerelateerde onderwerpen;
b het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
a
b
c
d
e

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het onderhouden, in stand houden en exploiteren van de website:
www.johanmeijeringstichting.nl;
het publiceren of doen publiceren over Johan Meijering dan wel zijn ideeën, visies en
overtuigingen;
het opsporen en registreren en het zo mogelijk in eigendom, bezit of bewaring verkrijgen
van voorwerpen, documenten en afbeeldingen, die voor genoemd erfgoed van Johan
Meijering van historische betekenis zijn;
het uitgeven en publiceren van artikelen en nieuwsberichten over de ideeën, visies en
overtuigingen van Johan Meijering;
het waarborgen van de continuïteit van al het voorgaande en het zijn van een veilige
bewaarplaats voor alle zaken die Johan Meijering aangaan, waaronder publicaties, boeken,
foto-, beeld- en archiefmateriaal, en alle andere wettige middelen.

Cultureel erfgoed
Op 25 november 2014 zijn diverse culturele activiteiten van Johan Meijering in de periode
1964‒2020 door het Regionaal Historisch Centrum ‘De Groninger Archieven’ erkend als
cultureel erfgoed. De archieven van Dansclub Kuifje ’64 en International Police Association
(IPA) in de periode Leeuwarden én in de periode Groningen: Kijkbungalow Minerva, Kunst
& Kunst, Kunsthuis De Permanente, stichting La Pasión, stichting Do, Altink Affaire II (kunst
vervalsingszaak De Groninger Ploeg), La Nueva Pasión, stichting ‘Staakt het Vuren’ en ‘Forum
Groningen’ zijn door Meijering aan dit historisch centrum geschonken. De archieven van al
deze projecten zullen worden overgedragen en ondergebracht bij de ‘Groninger Archieven’ in
het ‘Archief Johan Meijering’. (19-03-1947). Ook het archief van de ouders van Johan
Meijering, Willem Meijering (Zuidlaren, 23 februari 1919 Doetinchem, 13 juni 2004) en
Dina Meijering-van Gelder (Beilen 17-09-1920 Roosendaal 01-06-1998) zijn door de
erfgenamen in 2020 geschonken aan de ‘Groninger Archieven’en zullen volgens de collectie
beheerder particuliere archieven op 7 mei 2020 eveneens worden opgenomen in het ‘Archief
Johan Meijering’.
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VOORWOORD

Voorwoord
Als voorzitter van de op 9 november 2017 opgerichte Johan Meijering
Stichting mag ik deze publicatie ‘International Police Association –
Disctrict Fryslân’ namens de Johan Meijering Stichting presenteren.
Deze publicatie is onderdeel van een reeks over de vele activiteiten
van Johan Meijering, geboren in Kampen op 19 maart 1947.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer
‘het uitgeven van artikelen en nieuwsberichten over de ideeën, visies
en overtuigingen van Johan Meijering’.
In deze zelfstandige publicatie wordt aandacht geschonken aan het
tweede initiatief van Johan Meijering in de periode dat hij in
Leeuwarden woonachtig en werkzaam was en hij zich samen met
toenmalige collega’s van de gemeente- en rijkspolitie vanaf 1972
inzette op cultureel gebied.
De originele documenten en deze digitale publicatie zullen worden
overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum de Groninger
Archieven in Groningen, als onderdeel van een ‘Cultureel testament’
registratienummers 2020.009 d.d. 22-01-2020 en 2021.075 d.d. 12-072021.
Namens het bestuur van de Johan Meijering Stichting wens ik u
veel leesplezier.

Drs. Benn Bergmann, voorzitter
Groningen, 19 maart 2021
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INLEIDING

Servo per Amikeco
Dienen door vriendschap
Op 1 oktober 1966 begon ik de eenjarige opleiding tot adspirant van
politie op de politieopleidingsschool Noord-Nederland op het kasteel
De Cloese in Lochem (O). Na het behalen van mijn diploma werkte ik
als (hoofd) agent bij de gemeentepolitie Leeuwarden.
Tijdens mijn loopbaan, die bijna zeven jaren duurde, was ik medeinitiatiefnemer van de oprichting op 18 maart 1972 van de
International Police Assiosation (IPA), district Fryslân. Op dat moment
was Friesland de enige provincie die binnen IPA Nederland geen eigen
district en een districtsbestuur had.
Een onvergetelijke reis naar Oslo met mijn collega IJ.D. van der Schaaf,
diens buurman en een brandweerman van het brandweerkorps uit
Leeuwarden met een geweldige ontvangst aldaar in februari 1972, legde
de fundering voor dit initiatief.
Bij de oprichtingsvergadering werd ik door de leden in het bestuur
gekozen als contactsecretaris. Ruim een jaar heb ik deze
werkzaamheden met veel plezier mogen vervullen.
Op 17 april 1973 ontving ik een getuigschrift van de commissaris van
politie H. Postma van de gemeentepolitie Leeuwarden en op 1 mei
1973 kreeg ik een akte van (eervol) ontslag van de toenmalig
burgemeester van Leeuwarden J.S. Brandsma. Aansluitend vervolgde ik
mijn loopbaan als maatschappelijk werker bij de gemeente Den Ham
(O).

IPA
Deze organisatie is op 1 januari 1950 opgericht door Arthur Troop
(1914-2000), een Brits politieagent uit Lincoln. De vereniging telde in
Nederland in 1972 ongeveer 3500 leden en wereldwijd 100.000.
De organisatie stelt zich ten doel ‘het tot elkaar brengen van dienst
doende en gepensioneerde politieambtenaren in de gehele wereld door
dienstbetoon en vriendschap, het aanmoedigen van en stimuleren tot
samenwerking tussen de leden van politiediensten in alle landen door
sociale en culturele verrichtingen.’ Via een wettige weg tracht de
vereniging dit doel te bereiken.
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In 2020 is het aantal leden bij de IPA explosief gegroeid, aldus de
informatie van het bestuur van IPA Nederland. Citaat: ‘De IPA is de
grootste politievereniging ter wereld met in 2019 ruim 360.000 leden
in 65 landen. Politiemensen uit alle democratische rechtsorden kunnen
lid worden. Godsdienst, politieke overtuiging, rang, ras, geslacht spelen
hierbij geen rol. De IPA vormt een bron van waardevolle contacten
over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en
vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties en staat voor
internationale vriendschap zonder onderscheid.

Organisatie
Het hoogste orgaan binnen de IPA is het Internationale Hoofdbestuur,
dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden
van de secties. Nieuwe nationale secties worden toegelaten na goed
keuring van de secties tijdens het jaarcongres. In Nederland, een van de
ruim 65 secties, berust de coördinatie bij het Landelijk Bestuur. Dit
wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door
vertegenwoordigers van de 17 districten.
Activiteiten
De meeste activiteiten van de IPA, ten behoeve van haar leden, worden
verzorgd door de districtsbesturen. Aangezien de meeste leden binnen
hun district wonen en/of werkzaam zijn, is het logisch dat het de
districtsbesturen zijn die het dichtst bij de leden staan. In principe zijn
de activiteiten van de IPA onbegrensd. In de praktijk is dit afhankelijk
van zowel de districtsbesturen als de individuele leden. De Nederlandse
sectie telt in 2019 ruim 5700 leden’.
Bijna 50 jaar na de oprichting van het IPA district Fryslân kijk ik met
een knipoog terug. Ik ben blij dat mijn mede-initiatief in 1972 heeft
geleid tot een succesvolle organisatie in het district Friesland. Enkele
gebeurtenissen worden nader belicht.
Voorjaarscongres IPA Nederland 1974
Op 10 mei 1974 werd de algemene ledenvergadering georganiseerd van
IPA Nederland in de Harmonie in Leeuwarden. Dit voorjaarscongres
werd na veel inspanningen van het bestuur een groot succes.
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IPA-huis 1974-2002
Ruim twee jaar na de oprichting kreeg het jonge district Fryslân in
1974 een eigen IPA onderkomen, de ‘Vijversberg’ in Tysjerk onder de
rook van Leeuwarden, gelegen aan de oude weg van Leeuwarden naar
Groningen. Tot 2002 is hier ongeveer 28 jaar gebruik van gemaakt.
Politiemensen en oud politiemensen uit de hele wereld konden hier
terecht om congressen e.d. bij te wonen. Tevens kon men er over
nachten. Er waren zelfs ruimtes voor gezinnen die van ver kwamen om
te verblijven. Het fraaie gebouw in Tysjerk was gelegen in een prachtig
park werd als een van de mooiste IPA huizen van Nederland
beschouwd.
5-jarig lustrum in 1972
Begon het IPA district Fryslân op 18 maart 1972 met 43 leden, bij de
viering van het vijfjarige lustrum in april 1977 in de Lawei in Drachten
was het ledental opgelopen tot 246.
Boek
In 1980 verscheen het 48 pagina’s tellende drietalige boek Nederlands, Duits en Engels - ‘Vijversberg’ IPA-Huis district Friesland.
Uitgever: Politie Publikaties Biermann & Co, Scherpenzeel.
40-jarig jubileum in 2012
In maart 2012 vierde het IPA district Fryslân haar 40-jarig jubileum in
het Politie Museum Friesland in Drachten.
Reorganistatie
Na een succesvolle periode van bijna 48 jaar zijn op 1 januari 2020
door een reorganisatie binnen IPA Nederland de districten Fryslân,
Drenthe en Groningen in naam opgehouden te bestaan en opgegaan in
het district Noord-Nederland.
Servo per Amikeco, het blijft een prachtige spreuk!
Johan L. Meijering
Groningen, 19 maart 2021
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

International Police Association
Arthur Troop
De International Police Association (IPA) is met ongeveer 410.000
leden in 63 verschillende landen de grootste internationale vereniging
van politie-personeel. De IPA is op 1 januari 1950 opgericht door
Arthur Troop (1914-2000), een Brits politieagent uit Lincoln.
Het motto van de vereniging is ‘servo per amikeco’. Dit is Esperanto
en betekent ‘dienst door vriendschap’ en alle politiemensen uit demo
cratische rechtsorden kunnen lid worden.
De ideeën van Arthur Troop werden met de oprichting van de IPA
werkelijkheid: een vereniging die de sociale, culturele en beroepsmatige
betrekkingen onder de leden in stand houdt.
Nederland was in 1953 het eerste ‘buitenland’ dat zich aansloot.
Vele landen volgden spoedig daarna.
De IPA heeft momenteel wereldwijd meer dan 410.000 leden
(2002: 304.546) in 63 landen, waarvan ruim 7500 leden in Nederland.
Organisatie
Het hoogste orgaan binnen de IPA is het internationale hoofdbestuur,
dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden
van de 61 (anno 2010) nationale secties. Nieuwe nationale secties
worden toegelaten na goedkeuring van de secties tijdens het jaar
congres. In Nederland berust de coördinatie bij het landelijk bestuur
dat wordt gekozen door vertegenwoordigers van de 26 districten
(overeenkomend met de voormalige 25 politieregio’s en het KLPD).
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Vigilat ut quiescant
Hij waakt opdat zij rusten
Deze oude Latijnse spreuk sierde lange tijd het korpsbrevet
van de Nederlandse politie.Vanaf de reorganisatie in 1994
veranderde het motto in waakzaam en dienstbaar. In beide
gevallen wordt echter aangegeven dat de politie in dienst
staat van de samenleving.
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FOTO-IMPRESSIES 1966-1972

1966-1967
Politie-opleidingsschool Noord-Nederland,
De Cloese 1 in Lochem
1966
Johan Meijering. Opleidingsschool
N.O. Nederland in Lochem (O)
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1967
Individueel studeren in een
kleine studiecel. Politieopleidingsschool De Cloese
in Lochem

1967
Johan Meijering. Opleidingsschool
N.O. Nederland in Lochem
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1967
Estafetteploeg politieopleidingsschool De Cloese.
Nationale kampioenschap politiemarechausse. Duinrel in Den
Haag

1967
Nationale kampioenschappen
politie-marechausse. 800 meter.
Duinrel in Den Haag
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1968 Johan Meijering.Voorlichting gemeentepolitie Leeuwarden
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FOTO-IMPRESSIES 1966-1972

1969-1970
Rellen Oudejaarsnacht in Leeuwarden.
Mijn politiepet verdween in de gracht en
werd later teruggegeven.
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1970 Noordelijke politiekampioenschappen in Leeuwarden (2e plaats)
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1972-02-16
Vertrek uit Leeuwarden naar Oslo.
V.l.n.r. Johan Meijering,
collega Y.D. van der Schaaf en
2 brandweerlieden

1972-02-17
Aankomst in de haven van
Göteborg
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1972-02-18
Poseren met de Noorse hospita
op ons logeeradres in Oslo
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1972-02-19
Met zelfgemaakt spandoek op
weg naar de wereldkampioen
schappen schaatsen in het Bislett
stadion in Oslo

“Het Wereldkampioenschap
schaatsen allround 1972 werd op
19 en 20 februari in het Bislett
stadion in Oslo gehouden.
Titelverdediger was de Neder
lander Ard Schenk, die in het
Ullevi in Göteborg wereld
kampioen van 1971 was
geworden. Schenk prolongeerde
zijn titel. Hij werd na Oscar
Mathisen en Hjalmar
Andersen de derde man die drie
keer op rij wereldkampioen
allround werd.”
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1972-02-20
Huldigingsplechtigheid
wereldkampioen Ard Schenk,
Bislett stadion in Oslo
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1972-07-01 Een spontane felicitatie tijdens een surveillance als mentor
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Reisverslag Oslo
Nadat collega van der Schaaf en ikzelf lid van de International Police
Association waren geworden namen we contact op met het district
Oslo van de IPA Na telefonisch en schriftelijk overleg werd ons
toegezegd, dat aldaar voor onderdak en stadionkaarten voor het WK
Allround schaatsen zou worden gezorgd voor vier personen. De
bedoeling was om met nog twee collega’s te gaan, maar hier bleek
helaas geen animo voor te bestaan. Een bij de politie bekende brand
weerman J. Hoekstra en een buurman van Van der Schaaf wilden heel
graag mee en zodoende was ons gezelschap kompleet. De reiskosten
zouden we delen.
In Nederland was reeds alles afgebeld voor “Bislett-kaarten”, doch
zonder resultaat. Het spreekwoord “De politie is je beste vriend”, ging
ook weer op in Noorwegen. Gezien de leuke en prettige kontakten
met het hoofdbureau Oslo besloten wij een presentje mee te nemen als
groet van de Leeuwarder politie. Onze korpsleiding werd benaderd en
er werd toestemming gegeven tot het maken van een metalen standaard
voorzien van een inscriptie in het Engels bij een welbekende firma in
Leeuwarden. Het resultaat was geweldig. Op voorstel van de hoofd
inspecteur Westra werd het korpsembleem op dit kunstwerk verwerkt.
Onze commissaris van politie schreef een brief in het Engels. Uit naam
van hem en het Leeuwarder politiekorps konden wij de brief en de
standaard aanbieden aan de hoofdcommissaris van politie van Oslo. De
contactsecretaris van het district Oslo van de IPA Eiliv Lønningen werd
over het vorengenoemde ‘omzichtig’ ingelicht.
Op 17 februari 1972 om 13.00 uur precies vertrokken wij:
IJ.D. van der Schaaf, J.L. Meijering, J. Hoekstra (brandweer
Leeuwarden), alsmede een buurman van Van der Schaaf. Wij waren
bereid gevonden de auto, een Opel Kadett van Van der Schaaf mede te
bevolken en de diverse reisbureau’s te beconcurreren. De Leeuwarder
Courant schreef die dag als volgt:
	“Vanmiddag zijn vier Leeuwarders vertrokken voor een rit van 3000
km naar Oslo, waar zij de wereldkampioenschappen schaatsen hopen
bij te wonen. Het gezelschap bestaat uit een brandweerman, twee
politiemannen en een kennis. Ze nemen een boodschap mee voor de
hoofdcommissaris van politie in Oslo en zijn door bemiddeling van
de politie van Oslo ook gehuisvest.”
De reis naar Oslo verliep uitstekend. Eerst werd Groningen aangedaan,
alwaar het hoofdbureau met een kort bezoek werd vereerd. Een IPA
vignet werd afgehaald en onder toezicht van diverse blikken vanachter
de vensters van het nieuwe hoofdbureau, een goed voorbeeld voor
Leeuwarden, plechtig achter de voorruit geplakt.
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Via Duitsland, Bremen en Hamburg, reden wij Denemarken binnen.
Tijdens de avond- en nachtelijke rit werd met een snelheid van ca.
110 km een wild zwijn, dat reeds ‘in katzwijm’ was, overreden. In het
noordelijk deel van Jutland in Frederikshaven volgde een inscheping op
vrijdagmorgen rond 5.00 uur. Met een bijzonder grote boot van de
Stenaline met een capaciteit voor ca. 2.000 mensen volgde de over
tocht naar de Zweedse havenplaats Göteborg. Bij aankomst werd bijna
iedereen gecontroleerd door de douane op drank en “drugs”. Wij waren
nagenoeg de enige auto, die na de paspoortencontrole + IPA
legitimatiebewijzen direct de kustreis door Zweden konden maken.
Via een goede reis op vrij redelijke wegen arriveerden wij die dag om
15.00 uur op het hoofdbureau van politie te Oslo. De ontvangst was in
de kantine van het hoofdbureau waar koffie met gebak werd aan
geboden om op verhaal te komen.
Vervolgens werden wij verwelkomd door Hans Trippenstad, chief
Superintendent en President Norwegian Sectiort IPA, aldus zijn
visitekaartje. De 32-jarige contactsecretaris Eiliv Lønningen was
inmiddels met spoed van huis gehaald. De kennismaking was bijzonder
ontspannen. Trippenstad stelde ons voor aan diverse Noorse collega’s
van het Oslose politiekorps dat ongeveer 1200 personeelsleden kent.
Ongeveer de helft hiervan bleek lid te zijn van de IPA Hierna werden
wij naar het huis van de contactsecretaris gereden waar zijn vrouw een
Fries-Noorse koffietafel serveerde. Tijdens deze koffietafel werden over
en weer geschenken uitgewisseld. De meegebrachte Hollandse
klompen, de Friese Berenburg en kruidkoek deden het uitstekend.
De dienst van Lønningen was inmiddels door ons bezoek gewijzigd.
Hij woonde met zijn vrouw in een zeer kostbaar appartement van de
woningbouwvereniging. Dit soort verenigingen willen graag in luxe
appartementen een politieman laten wonen i.v.m. mogelijke inbraken
en dergelijke. Een surveillanceauto bracht ons na dit bezoek naar ons
privé kosthuis.
Tot onze verbazing kwamen wij terecht in één der elite wijken van
Oslo in een pracht van een vrijstaaand landhuis, gelegen op één van de
veertig eilanden in het honderdenzeven kilometer lange Oslofjord.
Het eilandje was via de voorzijde toegankelijk door een ophaalbrug.
Onze hospita was een zeer gastvrije 67-jarige weduwe die getrouwd
was geweest met een politieman. Op zaterdagmorgen wachtte onze
contactman ons op in het hoofdbureau. Na een rondleiding aldaar
kregen wij de gelegenheid voor een korte “sightseeing” met een
politieauto, bestemd voor speciale doeleinden. Inkopen werden gedaan,
onder andere houtsnijwerk in de gevangenis van Oslo. De middag
maaltijd werd genuttigd in de kantine van het hoofdbureau.
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Om 13.30 uur werden ondergetekenden ontvangen door de hoofd
commissaris van politie. Het geschenk en de brief van onze commissaris
H. Postma werden overhandigd en zijn dank werd uitgebracht. De
Noorse hoofdcommissaris was zichtbaar verrast en enthousiast, terwijl
de communicatie in de Engelse taal uitstekend verliep. Helaas moesten
wij dit gesprek na een half uur op ons verzoek beëindigen. Wij wilden
ons hoofddoel, het bijwonen van de wereldkampioenschappen
schaatsen allround, niet graag missen. Dit bleek een evenement op
zichzelf, in een woord geweldig!
De laatste dag in Oslo op zondag verliep eveneens stormachtig.Voor het
Bislett-stadion bleek ons, dat de kaarten voor die dag nog in ons kost
huis lagen op een uur afstand rijden van het stadion. Onze IPA
legitimatiebewijzen deden weer wonderen. Een Noorse vrouwelijke
collega leidde ons langs de rand van de ijspiste door het gehele stadion
naar onze plaatsen. Na afloop van het schaatsen werd een warme
maaltijd genuttigd in het bureau van politie. Diverse vragen werden op
ons afgevuurd. Op de vraag hoe wij onze “Duty” als Nederlandse
politiemensen hadden ervaren moesten wij wel even lachen. De
geruchten gingen namelijk in het bureau, dat wij met de opdracht
belast waren het Nederlandse publiek in de gaten te houden. Eigenlijk
niet een raar idee!
Vervolgens namen wij afscheid van een ieder die ons de hand wenste te
drukken en reden wij terug naar onze geweldige hospita. Terwijl wij
onze koffers pakten hoorden wij in de huiskamer op de piano het
Wilhelmus spelen. We waren diep onder de indruk, het was ontroerend.
Hoe lang onze hospita op dit stuk gestudeerd heeft, vermeldt de
geschiedenis niet. Na een korte rust en een koffiemaaltijd werd de
nachtelijke terugreis aanvaard. Op de terugreis hoorden wij het linker
voorwiel vreemde geluiden maken. In Denemarken werd het zo erg dat
Van der Schaaf op inspectie toog in de nachtelijke dikke mist met een
zicht van 5 - 10 meter. Je kon bijna geen hand voor ogen zien. Het wiel
werd gedemonteerd om te kijken of de wiellagers het misschien hadden
begeven.
Zo op het oog viel daar niets onregelmatigs aan te bespeuren.Voor alle
zekerheid hebben we het reservewiel maar gemonteerd.Verder verliep
de terugreis zonder noemenswaardige problemen. Terug in Leeuwarden
bleek dat het wiellager tengevolge van de aanrijding met het wilde
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zwijn een zodanige klap had gekregen, dat er een braam op één der
kogels was gekomen. Op dinsdag 21 februari 1972 finishten we in
Leeuwarden. Kort gezegd over deze reis; het was in één woord
geweldig!
En niet te vergeten.. Ard Schenk en Kees Verkerk werden eerste en
derde.
J.L. Meijering,
contactsecretaris

Naar aanleiding van ons bezoek aan Oslo ontving onze
commissaris H. Postma een brief met de volgende inhoud:
“Saturday last I had a very welcome visit from two of your men
bringing a beautiful present for the Oslo Police Department from you.
I thank you most sincerely for the very artistic gift which I highly
appreciate. I take the opportunity to congratulate you with the world
championship which as a matter of course went to the Netherlands.
Your Ard Schenk is, we think, rather impossible. He is in a class all by
himself. Maybe he ought to skate in a class all by himself too and give
other people a chance. But you have many others too and we were
happy to see so many of them among the best.
However, sooner or later other nations are sure to take the lead. We
have seen it happen before and we will see it happen again. We are even
looking forward to it, a first class performance is always a pleasure to
see.
In April this year I am going to visit my friend hoofdcommissaris van
politie Arrold Wolters in Rotterdam to see the famous tulips at their
best. I may possibly find an opportunity to make a flying trip to
Leeuwarden and call you. If so, I will write you again later on.
Again, thank you very much for your kind consideration. I hope I
shall be seeing you in Holland.”
Sincerely yours.
J. Gjerde
(hoofdcommissaris van politie te Oslo)
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Verslag van
de Oprichtingsvergadering
International Police Association
Afdeling Nederland
Afdeling Friesland
Oprichting IPA-district Friesland
Naar aanleiding van ons bezoek aan Oslo en de vele contacten met het
IPA-district Groningen, hebben ondergetekenden in overleg met het
districtsbestuur van Groningen besloten om te komen tot de oprichting
van een district Friesland. Wij hebben daartoe de jaarvergadering van
het district Groningen bijgewoond. Op die vergadering werden wij
afgevaardigd naar het nationaal IPA-congres, dat op 21 april 1972 in
Hillegom zal worden gehouden. De opzet van dit bezoek is om ons
nader te oriënteren op het terrein van de IPA organisatie.
Wij zijn direct aan het werk getogen en hebben de commissaris van
politie H. Postma van onze plannen in kennis gesteld. De commissaris
juichte deze toe en deelde ons mede de oprichting te steunen en zijn
volle medewerking te zullen verlenen. Hierna heeft hij burgemeester
Brandsma met het vorenstaande in kennis gesteld. De burgemeester gaf
te kennen hiermee zeer ingenomen te zijn en zag het verloop met
vertrouwen tegemoet.
Inmiddels waren wij begonnen met het werven van nieuwe leden. Als
eerste meldden onze commissaris en hoofdinspecteur F.R. Westra zich
als lid aan. Om de collega’s van de Rijkspolitie beter te kunnen
benaderen, vonden wij G. de Groot, opperwachtmeester der Rijks
politie te Water bereid om de wervingsactie bij de Rijkspolitie in het
district Friesland te voeren.
De oprichtingsvergadering werd vervolgens vastgesteld op dinsdag
28 maart 1972 in hotel Bellevue aan de Nieuwestad te Leeuwarden,
aanvang 20.00 uur.
De vergadering werd bezocht door 18 leden. Als afgevaardigden van het
landelijk hoofdbestuur waren aanwezig de heren J. Pebesma, algemeen
ledenadministrateur en L. Winters, algemeen penningmeester. Het
district Groningen had de heren Dijksterhuis, voorzitter en T. Epema,
secretaris afgevaardigd.
In verband met de grote recreatiebeurs in de Frieslandhal, de ‘Recreana’
moesten enige leden verstek laten gaan. Wij hadden hiermede wel
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terdege rekening gehouden. Aangezien het van het grootste belang was
het district Friesland zo snel mogelijk op te richten, hadden wij de
vergadering op voornoemde datum gepland. Het is namelijk zo, dat van
elk lid dat zich had aangemeld vóór 30 april 1972 de volledige contri
butie van fl. 12,00 in de kas van het district Friesland terecht komt. Na
die datum moeten wij de helft afstaan aan het hoofdbestuur. Zodoende
maken wij zoveel haast met de werving van nieuwe leden. Mocht u van
plan zijn lid te worden van de IPA, meldt u zich dan vóór 30 april 1972
aan.
De vergadering werd geopend door IJ.D. van der Schaaf, waarna de
heer Pebesma een lezing hield over het onderwerp “Wat is IPA”?.
De heer Pebesma ging hierna over tot de oprichting van het district
Friesland. Het voorstel hiertoe was in het hoofdbestuur reeds
behandeld. Aangezien aan alle formaliteiten was voldaan deelde hij de
vergadering mede, dat de oprichting van het IPA-district Friesland met
ingang van 28 maart 1972 een feit was geworden. De heer L. Winters
bood het nieuwe district namens het hoofdbestuur een bedrag van
fl. 100,00 aan, alsmede enveloppen en briefpapier voor een bedrag van
fl. 40,00. Ons district kan zodoende beginnen met een batig saldo van
fl. 450,00 en 43 leden.
Vervolgens werd overgegaan tot de verkiezing van een voorzitter.
De heer IJ. D. van der Schaaf werd bij acclamatie benoemd aangezien er
geen tegenkandidaat werd voorgesteld. Hierna was de bestuurs
verkiezing aan de orde. Gekozen werden:
J.L. Meijering (contactsecretaris), G. de Groot (penningmeester),
mej. S.M. Dooren (reissecretaresse), A. Liemburg (ledenadministrateur)
en P. Bosma, voorlichtingsambtenaar der Rijkspolitie (IPA
propagandist).
De Coöperatieve Condensfabriek te Leeuwarden had voor alle leden
nog een kleine verrassing in petto. Zij bood alle aanwezigen een
pakketje aan, inhoudende een kop en schotel en een fles Friesche Vlag
koffiemelk.
Hierna werd de vergadering gesloten door de nieuwe voorzitter. Nu
het IPA-district Friesland een feit is geworden, roept het bestuur u allen
op om lid te worden van de IPA Mochten er nog twijfels bij u bestaan,
kom dan eens een praatje maken met een der bestuursleden. Zij zullen
u gaarne inlichten over het werk van de IPA Bovendien zullen wij u via
dit blad op de hoogte houden van onze activiteiten.
Namens het bestuur,
IJ. D.v.d. Schaaf (voorzitter)
J.L. Meijering (secretaris)
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Perspublicatie Leeuwarder Courant 12-10-1972
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Perspublicatie Friesch Dagblad 12-10-1972
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INBRAAK IN HET BOS VAN YPEY

Inbraak in het Bos van Ypey,
het voormalige IPA-huis
Publicatie: wo 09 juli 2003
Tytsjerk - Dinsdagnacht is er ingebroken in het voormalige IPA-huis in
het Bos van Ypey aan Swarteweisen in Tytsjerk. Na het vernielen van
een ruit werd een computer met randapparatuur weggenomen. De
schade bedraagt ongeveer 5500 euro.
Het gebouw Vijversburg werd tot 2002 gebruikt als vergaderruimte
voor het IPA dat staat voor International Police Association, een
wereldwijde vereniging voor actieve en gepensioneerde politieambtenaren.
Bron: www.waldnet.nl
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IPA-bulletin Friesland,
herfst 2012
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Politie Museum Friesland
Maart 2012, eindelijk weer een grote inzet. Aanwezig bij het 40 jarig
jubileum van IPA Fryslân in Drachten. Had een grote ruimte tot mijn
beschikking om er wat moois van te maken.
In mei van dit jaar nam ik deel aan de vrijwilligersdag van politie
Noord Nederland, district Fryslan.Veel bekende gezichten aan mijn
beide stands gehad.
www.politiemuseumfriesland.nl
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IPA-bulletin Friesland,
winter 2018
Vestiging Rolde
Burg. Reyndersstraat 23-25
9451 BC Rolde
T. 050 - 40 29 520
F. 050 - 40 96 008
info@nian.nl
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Welkom bij
District Noord Nederland
Op 1 januari 2020 hebben de districten Drenthe, Fryslân en Groningen
in naam opgehouden te bestaan.
Daarvoor in de plaats is gekomen het district Noord-Nederland.
Kortweg IPA NNL. Het bestuur heeft zich voorgenomen er voor te
zorgen, dat een ieder zich thuis kan gaan voelen binnen het nieuwe
district. We gaan evenementen organiseren, wellicht meer dan u tot nu
toe gewend was, in de afzonderlijke provincies, maar voor iedereen
toegankelijk.
Het district Noord-Nederland, net zo mooi als voorheen, de moeite
waard om te bezoeken.
In het Groningse, in de plaats Slochteren, beheert de IPA in een
voormalig stationsgebouw een Pettenmuseum. Een zeer uitgebreide
collectie politiepetten van over de hele wereld. Opgericht door onze
helaas overleden IPA vriend Hilbrand Buurma. Na enkele andere
adressen is het Politiepettenmuseum nu gevestigd in Slochteren.
Nieuwsgierig, volg de link Politiemuseum Slochteren.
Bron: www.ipa-nederland.nl/noord-nederland/welkom
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Curriculum Vitae Johan Meijering
• Geboortedatum: 19 maart 1947
• Geboorteplaats: Kampen
• Burgerlijke staat: Ongehuwd (gehuwd geweest)
• Woonplaats: Groningen
• Kinderen: Margarethe, William, Alexander
• Kleinkind: Christiaan-Carlos
Gewoond in de volgende plaatsen:
Kampen, Zwolle, Rotterdam, Lochem,Vroomshoop (O), Den Ham
(O), Hengelo, Leeuwarden (vanaf 1962), Groningen (vanaf 1990).
Studeerde na afstuderen aan de Sociale Academie Twente te Hengelosociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In
1980 afgestudeerd, specialisatie organisatieontwikkeling. Begon zijn
(ambtelijke) carrière als (hoofd)agent van gemeentepolitie. Werkte
nadien als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper voor
verschillende gemeentelijke overheden. Gaf als de coördinator van het
InSa-project - opdrachtgever provincie Friesland - leiding aan een
onderzoeksteam.
Rode draad in zijn leven: organiseren, (ver)bouwen en wonen, kunst,
dans en theater.
Nam van jongs af aan vele initiatieven op cultureel gebied en op het
terrein van woon- en leefmilieu.
Gaf vanaf 2003 met zijn (dans)partner Carla Durville dans- en
theatervoorstellingen (benefiet) en workshops in binnen- en
buitenland, regelmatig in samenwerking met de door hem opgerichte
groep Nostalgia (muziek, zang en dans).
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	Samenvatting belangrijkste activiteiten op cultureel gebied
		 en op het terrein van woon- en leefmilieu.
1964	Oprichter en voorzitter (1964 t/m 1967) dans- en instuifvereniging
K 64 (Kuifje ’64) in Leeuwarden.
27‒04‒1966	Initiatiefnemer, organisator en presentator benefiet song- en muziekfestival
in Leeuwarden.
1971 	Bestuurslid (1971 en 1972) van de Vereniging voor Handenarbeid, afdeling
Friesland/Leeuwarden.
1972	Mede-initiatiefnemer en -oprichter, bestuurslid (1972 en 1973) van
de IPA (International Police Association), afdeling Friesland.
1986	Initiatiefnemer en oprichter van de O.S.A. (Onafhankelijke Secretarie
Ambtenaren) van de gemeentesecretarie van de gemeente Leeuwarden.
1990	Initiatiefnemer om het woon- en leefmilieu in Groningen (Hoogkerk) te
verbeteren. Actievoerder om gezichtsbepalende (beeldende) kunstwerken in
openbare ruimten te realiseren. Tevens initiatiefnemer om de geluidswal
langs de A-7 in Groningen (Hoogkerk) te verlengen.
1991	Initiatiefnemer en mede-eigenaar van ‘Kijkbungalow Minerva’
(1991 t/m 1994) te Groningen (Hoogkerk), een gratis onafhankelijk
advies-, informatie- en ideeën centrum, tevens expositieruimte. Organisator
37 tentoonstellingen.
		Bezoekers in vier jaar: ruim 13.000 uit binnen- en buitenland.
1993	Initiatiefnemer en medeorganisator kunstmanifestatie in Groningen (Hoog
kerk) ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van de kunst
kring de ‘Groninger Ploeg’. Eendagstentoonstelling met 75
Ploegschilderijen in 30 woonhuizen in de Jan van der Zeestraat.
		 Bezoekers: ca. 2000.
1993	Mede-initiatiefnemer en organisator van de kunstwinkel van beeldende
kunstenaars aan de Grote Markt no. 43 te Groningen.
27‒04‒1994	Oprichter en voorzitter (1994 en 1995) van de stichting (kunsthuis) ‘De
Permanente’ te Groningen.
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1998 t/m 2001	Organisator tientallen tentoonstellingen in onder meer verpleeghuis
Innersdijk te Groningen en het Streekmuseum ‘De Oude Wôlden’ te
Bellingwolde.
1999	Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting ‘La Pasión’ centrum voor
Argentijnse Tango en multiculturele activiteiten te Groningen (bestuurslid
van 1999 t/m 2001).
		N.B. De gevel van La Pasión werd in 2001 genomineerd voor de
verkiezing van het mooiste bouwwerk van de gemeente Groningen en
werd winnaar van de publieksprijs.
1999	Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting ‘Do’ uitwisseling van
Japanse kunst en cultuur en voorts al hetgeen met één en ander direct of
indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2000	Initiatiefnemer en oprichter van ‘Los Lunaticos’, een klein (theater) gezel
schap: twee Argentijnse Tango dansers en een gitarist).
07‒11‒2001	Initiatiefnemer, coördinator en deelnemer dansoptreden Argentijnse Tango
met zes dansparen prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij hun
bezoek aan Groningen.
2001	Initiatiefnemer en mede-sponsor (50%) van de stad-safari in Groningen,
een culturele manifestatie met Willem de Ridder.
2004	Initiatiefnemer en oprichter muziek- en dansgezelschap Nostalgia
(4 personen: twee dansers Argentijnse Tango, violist en sopraan). Optreden
in onder meer Egypte (uitzending Egyptische TV Channel 5).
2004 t/m 2006	Stelde zijn geheel verbouwde woonhuis ‘La Nueva Pasión’ (nieuwe passie)
incidenteel (gratis) beschikbaar voor kleinschalige culturele activiteiten.
Het pand werd ingewijd door kleinzoon Christiaan-Carlos.
		In de hal van het pand is een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
La Nueva Pasión
		 inagurado por
		 Christiaan-Carlos Meijering
		 14 Mayo 2004
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20 t/m 27	Het Groningse dansgezelschap Galili Dance gaf van 20 t/m 27
08‒2006 augustus 2006 tijdens het jaarlijkse festival Noorderzon een aantal
		solodansvoorstellingen in ‘La Nueva Pasión’. Dat gebeurde in het kader van
het project Your Place/My Place, waarbij vijf woonhuizen in de stad
dienden als decor voor vijf verschillende solovoorstellingen door vijf
verschillende Galili dansers, gemaakt door vijf internationale
gastchoreografen.
04‒10‒2006	Initiatiefnemer om het vervalsen van kunst en de handel in valse kunst, in
het bijzonder van de kunstkring de ‘Groninger Ploeg’ aan banden te leggen.
		De initiatiefgroep ‘Ploegaffaire’ onderzoekt diverse mogelijkheden op dit
terrein.
		 Publiceerde ‘Mijn pleidooi inzake de Altink-affaire’.
2007	Uitbreiding muziek- en dansgezelschap Nostalgia (7 personen: tenor,
sopraan, concertpianiste, twee violisten, popartiest, twee dansers Argentijnse
Tango).
2007	Mede-initiatiefnemer Stichtingen Oprechte Kunsten Stichting Echt/Vals
i.o.
02‒01‒2007	Oproep en voorstellen aan het bestuur van de provincie Groningen:
		 In het kader van te nemen milieumaatregelen:
		
•	het invoeren van een eenmalige vuurwerkvrije jaarwisseling
		
•	het structureel invoeren van autoloze zondagen
18‒01‒2007	Voordracht op het symposium ‘Echt/Vals’, Waterkantzaal PTA in
Amsterdam.
		Overige sprekers: Geert Jan Jansen, Jan Pieter Glerum, Roland Janssen, Aad
du Croix Timmermans.
13‒06‒2007	Publicatie ‘Woensdag de Dertiende’ Een persoonlijke reactie tegen onrecht,
list en bedrog, machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie! Overhandiging
1e exemplaar aan de voorzitter adviescommissie ‘Omgeving en Milieu’
provincie Groningen.
05‒07‒2007	Publicatie ‘Nachtmerrie van een kunstliefhebber’
		 Altink-affaire I en II in ‘vogelvlucht’
		Overhandiging 1e exemplaar aan Hans Alders, Commissaris van
de Koningin van de provincie Groningen.
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16‒07 t/m Initiatiefnemer/leider China zomer-tournee dans- en muziek08‒08‒2007 gezelschap Nostalgia.
		Diverse optredens in staatstheaters in Lanzhou, hoofdstad provincie Gansu
in Centraal China. Uitzending voor Chinese TV.
23‒11‒2007	Publicatie ‘Nostalgia China-tournee Zomer 2007’. Overhandiging 1e
exemplaar aan Max van de Berg, Commissaris van de Koningin in de
provincie Groningen.
06‒08‒2008	Initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris stichting ‘Staakt Het Vuren’
		Doel: Een bijdrage leveren aan het vervangen van het afsteken van consu
mentenvuurwerk door milieuvriendelijk, veilig, professioneel vuurwerk en
lasershows.
08‒12‒2008 Nieuwspoort in Den Haag.
		 Publicatie boeken:
		
•	‘Vuurwerk. Dagboek van een ruststoker.’
			 ISBN: 978 90 8954 0690
		
•	‘Vuurwerk. Feiten liegen niet.’
			 ISBN: 978 90 8954 0775
11‒08‒2009	Initiatiefnemer en interviews documentaire ‘Arie Zuidersma.
Als je schildert vergeet je alles’.
Documentaire ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6
januari.
		Eerste opname en interview gestart op 11 augustus 2009.
27‒10‒2011	Initiatiefnemer en met Carla Durville en samensteller boek ‘Dromen en
geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma’
		•	‘Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma’
			 ISBN: 978 90 8954 3349 (hard cover)
			 ISBN: 978 90 8954 3370 (soft cover)
		 Presentatie in de raadszaal in Vries (Dr) van de gemeente Tynaarlo.
13‒11‒2011	Opening expositie (12 november 2011 t/m 8 januari 2012) van het werk
van het langst levende lid van de oude garde van de Groninger Ploeg (ca.
10 jaar voorzitter), Arie Zuidersma (1925)
en Aukje Niemeijer in galerie Ruigewaert in Niezijl (Gr.).
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13‒11‒2011	Première van de documentaire ‘Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je
alles’ ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari
2012.
		Eerste opnamen en interviews gestart op dinsdag 11 augustus 2009.
Interviews Johan Meijering.
07‒09‒2015	Alternatief plan ‘Nieuw Groninger Forum’ ingediend bij het College van
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen voor de locatie
van het Groninger Forum;
		 Voorstel om een raadgevend referendum te organiseren.
18, 19‒09‒2015	Bedenker en initiatiefnemer van het eerste ‘Tango Festival La Pasión
Groningen. Op 18, 19 en 20 september 2015.
		Een jaarlijks terugkerend festival in het derde weekend van de maand
september.
19‒09‒2015	Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie La Pasión’ in de ‘Vrijdag
Concertzaal’ in Groningen
		 Presentatie boeken:
		
•	‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura. Een bron van inspiratie’
			 ISBN: 978 90 8954 7927
		
•	‘Argentijnse tango.Van Groningen tot Maastricht’.
			 ISBN: 978 90 8954 7927
		 Filmische terugblik: ‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura’.
09‒2016	Overhandiging eerste exemplaar boek ‘Groninger Forum. Een bodemloze
put’ aan F.J. Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.
		
•	‘Groninger Forum. Een bodemloze put’
			 ISBN: 978 90 8954 8863
17‒09‒2016	Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie Kijkbungalow Minerva’ in
de ‘Vrijdag Concertzaal’ in Groningen.
		 Presentatie boek:
		
•	‘Kijkbungalow Minerva’
			 ISBN: 978 90 8954 8870
		 Filmische terugblik: ‘Kijkbungalow Minerva’
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Verschenen boeken
Vuurwerk
Dagboek van een ruststoker
Johan Meijering

2008

ISBN: 978 90 8954 0690

Explosief vuurwerk
Feiten liegen niet
Johan Meijering

2008 ISBN: 978 90 8954 0775

Dromen en geheimen
De andere wereld van Arie Zuidersma
Samenstelling
Johan Meijering en Carla Durville

2011 ISBN: 978 90 8954 3349

La Pasión
Salon de Tango y Cultura
Johan Meijering

2015 ISBN: 978 90 8954 7927

Argentijnse Tango
Van Groningen tot Maastricht
Johan Meijering

2015 ISBN: 978 90 8954 7903

Groninger Forum
Een bodemloze put
Johan Meijering

2016

ISBN: 978 90 8954 8663

Kijkbungalow Minerva
Een inspirerende kijk op wonen en kunst
Johan Meijering

2016

ISBN: 978 90 8954 8870

Consumentenvuurwerk
Van volksvermaak tot overheidsverbod

2020

ISBN: 978 94 6365 3015

Uitgesproken (bundel)
Johan Meijering

2021

ISBN: 978 94 6365 408 1

In bewerking
Grenzeloze passie - Autobiografie
2022
Kuifje ’64
2023
Argentijnse tango.Van Groningen tot China 2024
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