
De Aarde, met hoofdletter A natuurlijk! 
 

Eind 2013 ben ik Aarde met een hoofdletter gaan schrijven, opdat we onze 
planeet met wat meer respect gaan behandelen. En ik nam me voor er wat meer 
actie voor te gaan voeren. Een prachtige gelegenheid kreeg ik op Duurzame 
Dinsdag – 2 september 2014 – in Den Haag. Nu stel ik u allen voor, en ook 
adviesbureaus, redacties van tijdschriften, sites en kranten, om hieraan mee te 
doen. Bijvoorbeeld het IVN, de Krant van de Aarde en Milieudefensie hebben de 
actie al opgepakt. Hopelijk gaat het echt helpen om onze Aarde zo meer aanzien 
te geven. 

  
  
In 2012 maakte ik mijn eerste echte eBook met de titel ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?’. In 
de titel stond het woord aarde dus met een kleine letter. Een collega in het Platform Duurzame & 
Solidaire Economie– Willem Hoogendijk uit Utrecht, van de Stichting Aarde – vroeg me toen: 
“Waarom schrijf je Aarde niet met een grote A?” Ik moest hem toen onmiddellijk toegeven dat ik 
daar helemaal niet over nagedacht had. En het is zo logisch om het te doen, hoewel de formele 
spellingsregels (nog) ‘aarde’ adviseren. Maar bij de actualisering van mijn eBook eind 2013 heb ik 
alsnog overal ‘Aarde’ ingevoerd. Zie het resultaat (gratis) op www.voetafdruk.eu . Dan kunt u 
gelijk lezen waarom ik me druk maak om duurzaamheid op onze al te kleine Aarde. 
 
Genootschap Onze Taal 
Op Duurzame Dinsdag kreeg ik in de oude 
Tweede Kamerzaal in Den Haag van het 
Genootschap Onze Taal de 'Onze Taal Prijs' voor 
mijn bijdrage aan het Duurzaam Lexicon. Ik had 
een aantal woorden en begrippen ingestuurd. Bij 
de uitreiking van die prijs vertelde ik over mijn 
eerdere telefonische contact met het 
Genootschap Onze Taal in het voorjaar van 
2014. Dat telefoongesprek ging over mijn 
voorstel om voortaan Aarde met een hoofdletter 
te gaan schrijven, net als bijvoorbeeld Jupiter, 
Mars en Venus. Ik argumenteerde: “Nota bene 
onze prachtige eigen planeet Aarde wordt 
formeel nog met een kleine a geschreven. Dat is 
niet logisch, integendeel. De grondbetekenis van aarde blijven we natuurlijk wel met een kleine a 
schrijven; dat is gelijk een logisch onderscheid. In het Engels wordt Earth al lang met een 
hoofdletter geschreven. Dus waarom Aarde niet? 
 
Als steeds meer mensen … 
Vanwege een formele redenering bij het Genootschap Onze Taal - die erop neer komt dat Aarde 
een ‘de-woord’ is - kon men helaas niet ingaan op mijn voorstel tot veranderen. Maar…. aan het 
einde van het telefoongesprek werd mij dit gezegd: als je het zelf gaat doen en steeds meer 
mensen volgen dat voorbeeld, dan zullen wij het ook formeel accepteren! Dus dat voorstel deed ik 
ter plaatse aan de zaal (met zo'n 160 mensen), en dat viel gelijk in goede aarde... Later - bij de 
afsluiting van Duurzame Dinsdag - verwelkomde de directeur van het IVN, Jelle de Jong, het 
voorstel nog eens uitdrukkelijk. En hij liet het daar niet bij. Op de Dag van de Duurzaamheid – 10 
oktober 2014 – gaf het IVN een persbericht uit met onder andere de volgende tekst en kop 
erboven. 
 
Nep-planeetje Pluto wel? 

“Schrijf Aarde met een hoofdletter! Zijn Mars, Jupiter en Pluto belangrijker 
dan onze Aarde? IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, 
roept iedereen op om mee te doen. Afgelopen zaterdag 4 oktober werd dit 
vastgesteld in de Landelijke Raad van IVN. IVN maakt zich met 20.000 
vrijwilligers hard voor natuur en de kennis van mensen daarover. Het doel 
is dat binnen drie jaar meer dan een miljoen mensen Aarde met een 
hoofdletter schrijven. En dat de spelling vervolgens ook in de dikke Van 
Dale wordt gewijzigd. Onze moeder Aarde geeft ons alles wat we nodig 
hebben. En de andere planeten staan heel ver weg. Waarom worden 
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en zelfs het kleine nep-

planeetje Pluto dan met een hoofdletter geschreven en Aarde niet? Is respect voor de Aarde niet 



belangrijker dan het feit dat ‘Aarde een soortnaam is waar een lidwoord voor geplaatst wordt’ 
(Genootschap Onze Taal)? Ook het blad Down to Earth van Milieudefensie heeft besloten Aarde 
met een hoofdletter te gaan schrijven. Aarde dus. Wie volgt? 
 
Op naar een miljoen 
Natuurlijk was ik erg blij met de actie van IVN. Die heeft mij weer aangemoedigd diverse mensen 
en organisaties aan te schrijven. Dat heeft hartverwarmende en enthousiaste reacties opgeleverd. 
Extra mooi was de snelle reactie van ‘De Krant van de Aarde’. Het was me namelijk opgevallen dat 
zij wel Aarde in de kop van de krant met een hoofdletter schreven. Maar in de krant zelf kwam ik 
‘aarde’ tegen. Er volgde toen een snelle reactie. Men was direct enthousiast over het voorstel. En 
men bood aan er direct in de volgende krant aandacht aan te besteden. Groot was mijn verrassing 
toen ik die krant later opensloeg: een hele pagina en zeer fraai vormgegeven! Hoofdredacteur 
Moniek Verstegen gaf in een toelichting aan dat ze het zo’n goed idee vond dat ze hier alle ruimte 
aan wilde geven en dit publiceerde in plaats van haar eigen redactionele artikel. 
Zo kwamen er alleen maar bemoedigende en positieve reacties binnen en er werd in diverse 
kranten en tijdschriften aandacht aan besteed. In het taalprogramma ‘De Taalstaat’, zaterdags op 
Radio 1, mocht ik een toelichting geven op het gelanceerde voorstel. Om een overzicht te krijgen 
van de toezeggingen ben ik een lijstje bij gaan houden van de mensen en organisaties die al 
meedoen. Twee mensen die beroepshalve intensief met de Aarde bezig zijn, zie punt 14 en 15, 
lieten uitdrukkelijk weten dat ze het al lang deden! 

1. De ‘Stichting Aarde’ in Utrecht begon ermee – Willem Hoogendijk 
2. Voor Mondiale Duurzaamheid: eBook ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde?’ 
3. De site www.voetafdruk.eu van de Werkgroep Voetafdruk Nederland 
4. De site www.voetafdruknederland.nl van de Milieufederaties 
5. De ‘Krant van de Aarde’, die ook ‘De Dag van de Aarde’ op 22 april organiseert 
6. Het tijdschrift ‘Down to Earth’ van Milieudefensie 
7. Het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid 
8. De site www.Duurzaamheidin Actie.nl met de Voetafdrukscan 
9. Adviesbureau Land en Co – Helmer Wieringa 
10. Adviesbureau Wokke Food Systems BV - Jeroen Naaijkens 
11. Vele maatschappelijk actieve personen: David Andreae, Jeroen Bolland, Catharina de Bruin, 

Rachelle Eerhart, Irma Gommers, Joeri Oltheten, Cees van Ooijen, Hagar Roijackers, 
Annelies Sloots, Ralf van Targenen, Marjolein Tiemens-Hulscher, Riet en Loek van Vliet, 
Henk van Vugt, Ernst Vuyk… 

12. Adviesbureau Overland – Hans Bleumink 
13. Uitgeverij Lemniscaat - Jean Christophe Boele van Hensbroek 
14. Klimaatspecialist Rik Leemans (Universiteit Wageningen) 
15. Fysisch geograaf en voorzitter van Schaliegasvrij Nederland Ko van Huissteden(Vrije 

Universiteit Amsterdam) 
16. European Center for Nature Conservation - Rob Wolters 
17. Het Bewaarde Land - Mari Verstegen 
18. PW Advies – Peter Wiers 
19. Groen Links Brabant - Patricia Brunklaus 
20. Antiquariaat Duthmala – Engelie van der Pas 
21. Impact Academy - Lars Moratis 
22. Common Land – Willem Ferwerda 
23. Ecoland TV – Frank Langedijk 
24. Brabants Dagblad- Frans van Halder en Ron Magnée 
25. Fossil Free Netherlands – Liset Meddens 
26. Boek ‘Naar een Circulaire Economie’ – Socrates Schouten 
27. Het Platform Duurzame & Solidaire Economie met www.platformDSE.com 
28. Tijdschrift ‘Genoeg’ – Heleen van der Sanden 
29. Econoom Herman Wijffels (Universiteit Utrecht) 
30. Vereniging Basisinkomen – Adriaan Planken 
31. Edmund Husserl-Stichting - Gerard van Tillo en Leni Jansen 

 
Of we hiermee al een miljoen ‘Aarde-schrijvers’ zullen gaan halen, is nog de vraag. Maar er zijn al 
wel vele schapen over de dam, en de actie gaat voort. Pakt u ook de handschoen op, voor de 
Aarde? 
 
Jan Juffermans werkte voor het duurzaamheidscentrum De Kleine Aarde in Boxtel van 1978 tot 
2010, en is nu o.a. actief in de Werkgroep Voetafdruk Nederland, het Platform Duurzame & Solidaire 
Economie, en in Transition Town Boxtel. 


