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STELLINGEN

“Bouw alle wapenfabrieken
ter wereld om tot herstelcentra
voor slachtoffers van geweld.”
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VOORWOORD

Voorwoord
In december 2021 is mijn bundel ‘Uitgesproken’ verschenen. In deze
bundel heb ik al mijn maatschappelijke ideeën van de afgelopen jaren
samengevoegd in onder meer het derde deel van dit boek. Een verzameling
stellingen en statements over natuur & milieu, oorlog & vrede, politiek,
Europa, verkeer, maatschappij, religie, economie en filosofie. Want
stellingen kúnnen een krachtig middel zijn om mensen aan het denken te
zetten.
In deze publicatie heb ik dit derde deel van mijn bundel integraal
overgenomen.
Het zijn de vruchten van vele doorwaakte nachten en ontregelende dagen.
Momenten waarop mijn creatieve denkproces, kijk op de wereld, denk
beelden en gedachten samenvielen. Het waren momenten van gedreven
heid, soms onderbroken door momenten van ongekend plezier. Het voelde
uiteindelijk als een bevrijding. Eindelijk stond ik mezelf toe mijn jaren
lange ergernissen, die ik niet eerder een goede plek had kunnen geven, van
mij af te schrijven.
Het is mijn bedoeling dat jij, die deze publicatie leest, aan het denken
wordt gezet. Ik wil hiermee brandstof geven aan debat op basis van
wederzijds respect, hoor en wederhoor. Het is zeker niet mijn bedoeling
om mensen of bevolkingsgroepen uit te sluiten of te kwetsen.
Want ik vind dat het gezegd moet worden. We leven met elkaar in een
prachtige wereld waar ook krankzinnige dingen gebeuren. Een maat
schappij waarin verloedering en geweld steeds groteskere vormen lijken
aan te nemen. Waarin racisme en homofobie wereldwijd telkens weer
oplaaien en waar list en bedrog nooit ver weg lijken te zijn. Een realiteit
die niemand wil en die we ook nooit mogen accepteren. Miljoenen voelen
zich machteloos en hebben het gevoel de grip te verliezen op maat
schappelijke problemen, terwijl deze vaak veroorzaakt worden door een
relatief kleine groep organisaties of machthebbers.
‘Macht heeft de neiging mensen te corrumperen en totale macht corrumpeert totaal’,
sprak de Britse historicus, politicus en schrijver Lord Acton in een brief uit
1887 aan de Anglicaanse bisschop Mandell Creighton. Het is genoegzaam
bekend dat velen die macht verwerven daar absoluut niet mee om kunnen
gaan. We weten ook dat diegenen die vandaag macht bezitten en menen
aan broze touwtjes te kunnen trekken, de verliezers van morgen kunnen
zijn.
Willen we echter naar een gezondere vorm van samenleven, dan zal op
allerlei terreinen het roer radicaal omgegooid moeten worden. Dan is het
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belangrijk dat jij en ik bereid zijn onze nek uit te steken. En dan zijn
bewustwording en actie nodig, omdat we horen te zorgen voor een goede
nalatenschap aan onze kinderen.
Als pacifist ben ik tegen alle vormen van geweld, behalve uit zelf ver
dediging.
Een groot deel van mijn leven heb ik op de barricaden gestaan. Recht uit
mijn hart heb ik mij ingezet voor vaak minder populaire maatschappelijke
thema’s, zoals een verbod op consumentenvuurwerk, valse kunst en
verspilling door de overheid bij grote, prestigieuze en geldverslindende
projecten. Dat waren voor mij ‘immorele onderwerpen’.
Van verschillende kanten hoor ik regelmatig dat ik mijn tijd vaak vooruit
ben en met mijn denkbeelden de grenzen opzoek en tegengas bieden.
Die steun kon niet voorkomen dat ik mij vaak een roepende in de woestijn
voelde. Desondanks blijf ik de grenzen opzoeken bij maatschappelijke
onderwerpen, waarvan ik de uitwerking op de samenleving als immoreel
ervaar. Ik vind het belangrijk dat mensen in onze samenleving stelling
nemen en voor hun mening durven uit te komen.
Als iets mij raakt, dan kom ik in actie en ik ben blij dat ik een bescheiden
bijdrage mag en kan leveren aan de samenleving waarin ik leef. Zo blijf ik
steeds op zoek naar ideeën met het doel verbeteringen in te brengen.
Welhaast ten overvloede zeg ik dat ik begaan ben met de wereld en met de
mensen om mij heen.
Voor mij is het een groot voorrecht om mij uit te kunnen spreken, zoals
verankerd in artikel 7 van de Nederlandse Grondwet.
Groningen, 15 april 2022

drs. Johan L. Meijering
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Over oorlog & vrede gesproken…
Wat velen al jaren vreesden en zagen aankomen – gelet op het agressieve
gedrag van het Russische regiem onder aanvoering van hun president
Poetin – is werkelijkheid geworden. Op 24 februari 2022 begon een
omvangrijke invasie en viel het Russische leger het onafhankelijke land
Oekraïne binnen. Een aanvalsoorlog als vervolg op de Russisch-Oekraïense
oorlog die sinds 2014 gaande is. Wereldwijd komen dagelijks via internet,
televisie en andere media de vreselijkste beelden op ieders netvlies. Circa
5 miljoen Oekraïners vluchtten naar andere landen, met name Polen. Ook
in Nederland worden duizenden vluchtelingen opgevangen. Halsoverkop
wordt er met veel improvisatie noodopvang geregeld.Vele landen legden
de agressor sancties op. Ook tegen vele puissant rijke oligarchen die
verbonden zijn aan het moorddadige Russische regiem en mede door dit
regiem hun fortuin konden verwerven. Wereldwijd werden er allerlei
sancties opgelegd aan Rusland, mede door Nederland. In april 2022 liggen
veertien cruiseschepen, vakantiepleziertjes van Russische eigenaren, in
Nederland aan de ketting. Het zijn geliefde statussymbolen van schatrijke
Russische oligarchen.
Wat zou het mooi zijn als deze cruiseschepen ook gebruikt worden voor
huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en andere vluchtelingen die hun
door oorlog verscheurde land zijn ontvlucht!
Ieder weldenkende Nederlander zal begrijpen dat onder deze omstandig
heden een vuurwerkverbod bij de aankomende jaarwisseling 2022‒2023
een logisch gevolg zal zijn. We kunnen door oorlog ernstig getrauma
tiseerde vluchtelingen toch niet confronteren met vuurwerkgeweld dat
hun thuisfront weer scherp in herinnering brengt?
Groningen, 25 april 2022
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Natuur & milieu
1	Voer een wettelijk verplichte Nationale Opruimdag in, voor en door alle Neder
landers die daartoe in staat zijn.
2	Zorg dat zoveel mogelijk Nederlandse daken groen begroeid worden en subsidieer
dat flink.
3	Auto- en motorsport zijn verspilling en schadelijk voor ons milieu en moeten
verboden worden.
4	Het verzamelen van plastic doppen voor het goede doel moet een internationale
activiteit worden.
5	Het moet verboden worden in beschermde stilte- en natuurgebieden milieu
vervuilende evenementen te laten plaatsvinden.
6 Pretreizen naar de ruimte zijn waanzin.
7 Autoloze zondagen dragen positief bij om de schade aan ons milieu te verminderen.
8	Koop als overheid voor 2030 alle milieuvervuilende, knetterende, overlast veroor
zakende bromfietsen, scooters, motoren en dieselvoertuigen op tegen de dagwaarde
en onttrek ze definitief aan de handel.
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Oorlog & vrede
9 Ieder mens heeft recht op vrede.
10 Oorlog voeren is het onzinnigste wat mensen elkaar kunnen aandoen.
11	Kies als Nederlandse overheid voor algehele ontwapening. En lobby daar niet alleen
voor in Nederland, maar ook tijdens vergaderingen van de Europese Unie en
de Verenigde Naties.
12	De zogenaamde Nederlandse ‘vredesmissie’ naar Afghanistan valt in de categorie
volksverlakkerij. Oók Nederlandse militairen hadden niets te zoeken in Afghanistan.
13	De Verenigde Staten hebben net zomin nagedacht over de gevolgen van het binnen
vallen en bezetten van Afghanistan als over de gevolgen van hun abrupte vertrek.
14	De Verenigde Staten gedragen zich in de 21ste eeuw als een agressor en zorgen voor
buitengewoon veel onrust en onherstelbaar leed in de wereld.
15	Bouw alle wapenfabrieken ter wereld om tot herstelcentra voor slachtoffers van
geweld.
16	De Verenigde Staten zijn anno 2021 ongeloofwaardig qua gedrag en beleid in
het buitenland. Daarmee zijn ze onwaardig als bondgenoot.
17 Alle vecht- en oorlogsfilms moeten verboden worden.
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Politiek
18 Er zou een publieke zorgverzekering moeten komen voor iedereen.
19	Alle samenlevingen die door ons slecht behandeld zijn, zoals de Molukse
samenleving verdienen met terugwerkende kracht oprechte excuses van onze
Nederlandse overheid.
20	De Nederlandse regering is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade en
letsel die ontstaat door vuurwerk totdat ze het eindelijk volledig verbieden.
21	De politiek lijdt aan een ernstig geval van KTD, korte termijn denken.
Nu de kiezer ook zover zien te krijgen…
22	Het is wenselijk dat er een langetermijnvisie komt op het gebied van oorlog en
vrede, sociale gelijkheid, onderwijs en klimaat.
23	De kloof tussen overheid en burger is de afgelopen jaren zover gegroeid dat
beide elkaar niet meer kunnen horen.
24	Is er binnen vier maanden na de verkiezingen nog steeds geen regering?
Nieuwe verkiezingen.
25	Stop met het stemmen op personen en partijen en kies voor de inhoud.
Laat partijen samen een (concept)regeerakkoord opstellen, zodat we tijdens
de verkiezingen daaruit een keuze kunnen maken. Wie heeft de beste (haalbare)
plannen voor Nederland voor de komende vier jaar?
26	In mijn ogen zou een kabinet moeten bestaan uit een college van buitengewoon wijze vrouwen en mannen, in een evenwichtige samenstelling die maar
één doel hebben: het landsbelang dienen, regeren zonder aan handen en voeten
gebonden te zijn door politieke partijen.
27	Stop als Nederland met de NAVO. De debacles in Irak en Afghanistan zijn reden
genoeg.
28	Een ingrijpende beslissing als deelname aan een oorlog kan alleen bij een
unaniem besluit van de Tweede Kamer.
29	Het inkomen en vermogen van het Nederlandse Koninklijke Huis is buiten
proportioneel en moet gekort worden.
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30	Nederlandse vermogenden behoren geen AOW te ontvangen.
31	Het Nederlands elftal gaat ondanks kwalificatie niet naar het wereldkampioenschap
in 2022 in Qatar vanwege de talloze slachtoffers die zijn gevallen tijdens de bouw
van de 8 stadions.
32	Er moet een fonds worden opgericht waarbij slachtoffers van overheidshandelen
snel, adequaat en royaal financieel worden gecompenseerd. Denk aan onterecht
veroordeelden, boeren, gaswinning, belastingtoeslagen en meer.
33	Angst is een slechte raadgever.Vanuit angst en stress worden vaak te overhaaste en
verkeerde beslissingen genomen.
34	Een coronapandemie kan alleen overwonnen worden door collectieve inspanningen,
samenwerking, eensgezindheid en vertrouwen in de overheid en deskundigen.
Rellen in de samenleving lossen deze wereldwijde pandemie niet op.

Europa
35	Het invoeren van een Europees paspoort is efficiënt en maakt alle paspoorten van
de landen van de EU in een klap overbodig.
36	Het invoeren van een Europese ideeënbus voorzien van een Europees gevulde
prijzenpot werkt stimulerend voor de Europese eenwording.
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Verkeer
37	Vanuit verkeersveiligheid krijgen alle fietsen een damesmodel. Geen herenfietsen
meer met een stang ertussen.Vooral voor oudere mannen is het een kunst om je
been over het zadel te slingeren zonder om te kukelen.
38	Het gebruik van koptelefoons en oordopjes in het verkeer is levensgevaarlijk en
moet verboden worden.
39	Er zou een verbod moeten komen op auto’s met een donkere kleur, zoals zwart
en donkerblauw. Deze kunnen in het verkeer levensbedreigend zijn. Auto’s
moeten in het verkeer juist goed zichtbaar zijn en een opvallende kleur hebben.
40	Om de verkeersveiligheid te bevorderen, moeten alle voertuigen ook overdag
verplicht hun lichten aan hebben.

Maatschappij
41	Mensen die hun nek uitsteken, krijgen rugpijn. Een steunpakket via de Klokken
luidersregeling zou zeer gepast zijn.
42	Vuurwerkslachtoffers draaien zelf op voor de kosten van letsel dat ze hebben
opgelopen door eigen toedoen.
43	Moeten ongevaccineerden die besmet zijn met het COVID-19 virus, hun behandeling
in de zorg zelf betalen? En zouden zij voorrang moeten hebben op de ‘intensive
care’-afdeling?
44	Veel mensen hebben goede ideeën, maar moeten veel meer worden gestimuleerd
om daarmee naar buiten te komen. Bijvoorbeeld door het structureel opzetten van
denktanks in buurten en wijken om actuele maatschappelijke thema’s te bespreken.
45 Je moet wel blind zijn om niet te stoppen met vuurwerk.
46	De tekst van het Nederlandse volkslied is niet meer van deze tijd en zou
herschreven moeten worden. Met het huidige tempo waarin voorheen heilige
huisjes worden afgebroken, zal dat een jaarlijks terugkerend feest worden.
47 Het leven van een klokkenluider is er een van grote stilte.
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Religie
48	Elke mens mag in stilte zijn eigen geloof belijden. En daar moet het ook bij
blijven.
49	Religies zijn intrinsiek tegen veranderingen. Wat ooit hun kracht was, is nu hun
ondergang. Nu nog een alternatief bedenken, want mensen willen hun religieuze
gevoelens kunnen uiten.
50

Elke religie heeft de potentie uit te groeien tot een monster.

51

Religies verliezen hun geloofwaardigheid als ze bron zijn van oorlogsgeweld.

52	De Katholieke Kerk is door het wereldwijd verspreide seksuele misbruik van
kinderen zo zwaar beschadigd dat je mag twijfelen aan zijn bestaansrecht.
53

Aanhangen van een religie is niets meer dan lid zijn van een vereniging.

Economie
54	De Balkenendenorm moet ook van toepassing zijn op alle Nederlandse top
sporters en televisiepresentatoren.
55	Gezonde en gemotiveerde gepensioneerde oud-rechercheurs kunnen het tekort
aan menskracht bij de politie opvangen en zouden bijvoorbeeld na een
herscholing opgenomen kunnen worden in een te formeren ‘Special Cold Cases
Department’.
56	Een overdaad aan consumptiegoederen van eenzelfde soort in de schappen van
de supermarkten is nergens goed voor. Toch accepteren de meeste mensen dit.
57	Er zou een maximum moeten worden gesteld aan de hoogte van te winnen
prijzengeld. Laatst hoorde ik dat iemand een geluidje voor de radio had geraden
en daarvoor een bedrag ontving van € 100.000. Dit is naar mijn mening volledig
doorgeschoten.
58	Eén wereldtaal en één muntsoort zijn economisch en makkelijk in de
communicatie.
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59	Hoe zou het zijn als privévermogens boven de € 1.000.000 van overheidswege
worden geconfisqueerd en de opbrengst besteed zou worden aan armoede
bestrijding?
60	Dagelijks sporten moet een verplicht onderdeel zijn van basis-, middelbaar en
beroepsonderwijs: voor een gezonde samenleving en een gezonde jeugd.
61	Elke zichzelf respecterende universitaire stad moet over een campus beschikken
met goede en betaalbare huisvesting voor studenten.

Filosofie
62

Gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen moet vanzelfsprekend zijn.

63	De weg naar volwassenheid duurt lang. Maar je hebt onderweg wel een mooi
uitzicht.
64	De wereld is te vergelijken met een grote kleuterschool met een paar juffen en
meesters. Plus de wetenschap dat dat kleine ettertje van 2F straks ook groot wordt.
65	Zoeken naar een speld in een hooiberg heeft veel verwantschap met
waarheidsvinding bij overheidsbeleid.
66	Hedendaagse machthebbers zijn de verliezers van morgen. Misschien wel daarom
dat ze zo krampachtig vasthouden aan de macht.
67	Het is belangrijk om in actie te komen voor onderwerpen die je aan het hart
gaan.
68	Waar je je vandaag druk over maakt, is morgen verleden tijd.
Maar dan is er wel weer genoeg om je druk over te maken.
69	Als je te vroeg bent met ideeën, dan is er geen aandacht voor.
Later kom je ze tegen bij anderen.
70	Droom gerust over een wereld zonder grote verschillen tussen rijk en arm,
zonder geweld, zonder wapens, zonder vuurwerk, zonder drugs.
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De stellingen in dit document maken deel uit van
de publicatie ‘UITGESPROKEN’, ISBN 9789463654081,
te bestellen via www.elikser.nl/uitgesproken.htm
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CURRICULUM VITAE

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.
16
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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
ISBN

Pagina’s

Vuurwerk, Dagboek van een ruststoker
Johan Meijering

2008

978 90 8954 0690

126

Explosief vuurwerk, Feiten liegen niet
Johan Meijering

2008

978 90 8954 0775

210

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

2011

978 90 8954 3349

129

La Pasión
Salon de Tango y Cultura
Johan Meijering

2015

978 90 8954 7927

401

Argentijnse Tango
Van Groningen tot Maastricht
Johan Meijering

2015

978 90 8954 7903

154

Kijkbungalow Minerva
Een inspirerende kijk op wonen en kunst
Johan Meijering

2016

978 90 8954 8870

640

Groninger Forum
Een bodemloze put
Johan Meijering

2016

978 90 8954 8663

472

Consumentenvuurwerk
Van volksvermaak tot overheidsverbod

2020

978 94 6365 3015

196

Uitgesproken

2021

978 94 6365 4081

136
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In bewerking
Grenzeloze passie
Autobiografie
Johan Meijering

2022

Kuifje ’64
Johan Meijering

2023

Argentijnse tango
Van Groningen tot China
Johan Meijering

2024

22

Verschenen publicaties
Viering eenjarig bestaan
Kijkbungalow Minerva

1992

Woensdag de dertiende, Een persoonlijke
2007		
reactie tegen onrecht, list en bedrog,
machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie! 			

120

Nachtmerrie van een kunstliefhebber
Altink-affaire I en II in vogelvlucht
		
Nostalgía. China-tournee. Zomer

2007		

132

2007		

35

Politiek Pamflet Vuurwerk.
Op weg naar verandering: aanbevelingen

2008		

27

Politiek Pamflet Groninger Forum.
Op weg naar verandering: aanbevelingen

2016		

73

Mijn opinie over het dossier Afghanistan

2021		

41

Studie & loopbaan 1		
1953-2000

9789083232829

110

Studie & loopbaan 2 		
Mbo-scriptie, hbo-scriptie, doctoraalscriptie
& samenvatting wetenschappelijk onderzoek
1964-1980

9789083232836

368

International Police Association (IPA)		
District Fryslân
1972-2020

9789083147086

74

Oprichting Onafhankelijke Secretarie		
Ambtenaren (OSA)
1984

9789083232805

18

KUNST & KUNST		
De eerste Nederlandse kunstwinkel
1993-2009

9789083232843

54

Stichting Kunsthuis ‘De Permanente’ 		
1994-2009

9789083147093

156
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Altink-affaire I 		
Vervalsingen schilderijen Groninger Ploeg
Perspublicaties
1991‒1996

9789083147000

109

Altink-affaire II 		
Vervalsingen schilderijen Groninger Ploeg
Activiteiten, interviews en reacties
2001 -2020

9789083147017

225

Altink Affaire II		
Onderzoek t.b.v. Het Reitdiep en Heuvellandschap
2003-2020

9789083147048

343

Altink-affaire II 		
18 jaar juridische kunststrijd
2003-2020

9789083147024

102

Altink-affaire II		
Initiatieven, publicaties, correspondentie en voordrachten
2003-2020

9789083147031

105

Altink-affaire II 		
Kunstvervalsingen in Europa
2003-2020

9789083147055

154

Stichting De Ploeg 100 jaar 		
1918-2018

9789083147079

62

Forum Groningen 		
Van uitzicht tot inzicht
2015-2020

9789083232867

120

Drie Ploegschilderijen 		
Literatuurstudie
2020-2021

9789083147062

205

Stellingen		 9789083232874
2022

26

Aanbevelingen		 9789083232881
2022

30

24

25
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