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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 Kuifje ’64, International Police Association (IPA) en
oprichting O.S.A. in de periode Leeuwarden én in de periode
Groningen: Kijkbungalow Minerva, Kunst & Kunst, Kunsthuis De
Permanente, stichting La Pasión, stichting Do, stichting Echt/Vals i.o,
Altink Affaire II (kunstvervalsingszaak 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’. (19-031947). 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 collectiebeheerder
particuliere archieven op 7 mei 2020 eveneens worden opgenomen
in het ‘Archief Johan Meijering’.

1

KUNST & KUNST

2

INHOUD

Inhoud
Inleiding

5

1 Kunstwinkel open

7

2 Persbericht 9 december 1993

8

3 Foto-impressie opening

11

4 Perspublicaties
1993
4.1 Nieuwsblad van het Noorden, 10 december 1993, pagina 10
		 Geen brasserie? Dan maar kunst
4.2 Nieuwsblad van het Noorden, 17 december 1993, pagina 12
		 Extra werkgelegenheid
4.3 NRC Handelsblad, 18 december 1993, pagina 7
		 Kunstenaars beginnen een eigen kunstwinkel
4.4 Groninger Gezinsbode, 24 december 1993, pagina 3
		 Jansen en Jansen openen kunstwinkel
1994
4.5 Nieuwsblad van het Noorden, 4 januari 1994
		 Kunst & Kunst aan de Grote Markt 43
		
Tien kunstenaars exposeren samen
4.6 Nieuwsblad van het Noorden, 9 juni 1994, pagina 10
		 Kunstwinkel is uniek voor Nederland
2006
4.7 Groninger Gezinsbode, vrijdag 12 oktober 2006, voorpagina
Feest bij Kunst & Kunst
2009
4.8 Dagblad van het Noorden, 6 maart 2009
Kunstenaars halen Kunst & Kunst leeg
4.9 Dagblad van het Noorden 2 mei 2009
Kunstenaars boeren mobiel verder als Kunst En Zo
4.10 Dagblad van het Noorden, 28 juli 2009, pagina 13
		 Expositie met etsen en portretten
4.11 Dagblad van het Noorden 19 december 2009
		 Kerstparty

22

5 Bijlage: verslag van Ruud Jansen, eigenaar
designwinkel Jansen & Jansen

36

6 Curriculum Vitae Johan Meijering

43

7 Verschenen boeken

49

3

KUNST & KUNST

4

INLEIDING

Inleiding
Midden in de succesvolle periode van de Kijkbungalow Minerva in
Hoogkerk (1991-1995) ontstond er opnieuw een bijzonder initiatief
dat uitmondde in een nieuw creatief project.
Door de vele contacten met beeldend kunstenaars en het respect dat
Johan had voor deze creatieve mensen, werd hij eind 1993 initiatief
nemer en mede organisator van de kunstwinkel van beeldend
kunstenaars ‘Kunst & Kunst’ aan de Grote Markt in Groningen.
Tijdens de Kijkbungalowperiode onderhield hij veelvuldig contact met
de participanten van de Kijkbungalow. Zo ook met Anneke en Ruud
Jansen, die onder de naam Jansen en Jansen vol verve een art-, trend- en
designwinkel aan de Grote Markt nr. 43 runden op de begane grond.
Johan raakte bevriend met dit echtpaar. Zij waren een van de sponsoren
van de Kijkbungalow Minerva.
Boven hun zaak aan de Grote Markt hadden ze een prachtige, geheel
verbouwde ruimte tot hun beschikking, waar zij graag een brasserie
wilden vestigen met de naam ‘Buitenzorg’. De ruimte was bereikbaar
met een nostalgische lift. De gemeente Groningen stak daar een stokje.
Tot hun spijt wilde de gemeente hiervoor geen vergunning verlenen.
Het gevolg was dat deze ruimte op een unieke locatie in het hartje van
de binnenstad al geruime tijd leegstond.
Johan stelde het echtpaar voor om hun ruimte permanent als expositie
ruimte te gaan gebruiken met wisselende exposities, betaalbare kunst
voor een breed publiek. Dit zou een extra toestroom van publiek
opleveren naar het pand. Hij bood aan hen daarbij te helpen en te
adviseren. Het echtpaar Jansen was direct enthousiast.Vervolgens nam
Johan contact op met beeldend kunstenaars die hij inmiddels had leren
kenen via zijn Kijkbungalow. Door de kunstenaars werd er zeer positief
op dit initiatief gereageerd.
Kort voor de kerstdagen had Johan de eer om op donderdagavond 16
december 1993 de eerste wisselende tentoonstelling te openen met een
expositie van elf beeldend kunstenaars uit de stad Groningen en de
regio.
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Er zouden nog vele succesvolle wisselende exposities volgen. De eerste
Nederlandse kunstwinkel was geboren, een supermarktidee met
voortdurend wisselende kunstenaars.Via een eigen ingang kon de
kunstwinkel zeven dagen per week worden bezocht. De exposerende
kunstenaars waren afwisselend zelf bij toerbeurt aanwezig en
verkochten hun werk rechtstreeks aan de consument.
Jansen en Jansen kreeg voor hun dienstverlening een bescheiden
onkostenvergoeding.
Op 1 maart 1994 vertrokken de kunstenaars naar een pand in de
Folkingestraat in Groningen. In oktober 2006 vierde ‘Kunst & Kunst’
haar 12,5 jarig jubileum met een jaarlijkse Wintersalon.
‘Kunst & Kunst’ werd na een bestaan van 16 jaar in maart 2009
opgeheven wegens een faillissement. De kunstwinkel kreeg een
doorstart en ging in de loop der jaren die volgden met hetzelfde
concept als mobiele kunstwinkel verder onder de naam: ‘Kunst En Zo’
in de Brugstraat 28 in Groningen.
De kunstwinkel verhuisde daarna naar de Oosterstraat 55 en later naar
Oosterstraat 35 in Groningen. Op 18 juli 2018 werd het laatste bericht
op Facebook geplaatst.
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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 theater
voorstellingen (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.
1998 t/m 2001	Organisator tientallen tentoonstellingen in onder meer verpleeghuis Inners
dijk te Groningen en het Streekmuseum ‘De Oude Wôlden’ te Bellingwolde.
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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
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.
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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.
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 exem
plaar 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.
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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.).
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.
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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

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

In bewerking
Grenzeloze passie - Autobiografie
Kuifje ‘64
Argentijnse tango.Van Groningen tot China

ISBN: 978 90 8954 0690

2022
2023
2024
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