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Deze bibliografie is samengesteld door Jan Juffermans. 

 

De inhoud is bijgewerkt tot en met augustus 2021. 

 

Er is een gedrukte versie, maar de inhoud staat ook op www.janjuffermans.nl . 

 

In De Kleine Aarde, het kwartaalblad voor een duurzame leefstijl, werden veel grote en 

kleine artikelen gepubliceerd, vooral vanaf nr. 25, het zomernummer van 1978, toen Jan 

Juffermans uitgever en hoofdredacteur van het tijdschrift was geworden. Alle artikelen uit De 

Kleine Aarde kunnen nu gevonden worden via de zoekfunctie van alle gedigitaliseerde 

tijdschriften van De Kleine Aarde, de nummers 1 – 151, gepubliceerd tussen 1972 en 2010; 

zie de site www.dekleineaarde.nl en ga naar Archief, rechts boven op het scherm. 

 

http://www.janjuffermans.nl/
http://www.dekleineaarde.nl/
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1. Artikelen en columns in kranten, tijdschriften enz. 

 
 

1 Augustus was Earth Overshoot Day 2018 – Stabilisatie van onze Mondiale Voetafdruk lijkt 

bereikt! Artikel in het blad ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 3, 2018. Ook gepubliceerd in de 

Krant van de Aarde, nr. 6, 2018. 

 

130 km per uur is onbegrijpelijk. Ingezonden brief in de gratis krant Spits, 15 februari 2011. 

 

1979: Minder subsidie, toch positief resultaat. Artikel over de financiële situatie van De 

Kleine Aarde na dreigend faillissement in 1978, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 34, 1980. 

 

1980 gaf financiële ruimte voor nieuwe plannen. Artikel over de betere financiële situatie 

van Eco-centrum De Kleine Aarde in Boxtel, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 37, 1981. 

 

2500 Doden in verkeer. Artikel in de Volkskrant, in combinatie met een eigen kritische 

advertentie met de kop ‘Mij ’n zorg’, 28 januari 1978.  

 

Aanbouwkas blijkt ook uitstekende koelkas(t). Artikel over de positieve ervaringen met een 

kas tegen de muur bij de keuken, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 33, 1980. 

 

Aarde hoort met een hoofdletter. Artikel met oproep Aarde met een hoofdletter te schrijven 

als het over onze planeet gaat, in The Optimist, winter 2015. 

 

Aarde met hoofdletter. Pleidooi in de rubriek ‘Gesignaleerd’ van het tijdschrift Onze Taal, 

mei 2015. 

 

Advies van een praktijkman. Artikel over het boek van Teus van Eck (30 jaar ervaring) over 

de toekomstige energievoorziening, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 147, 2008.  

 

Affiche: Gebruikte Spullen Te koop – Gooi geen oude spullen weg, zolang er nieuwe 

gebruikers te vinden zijn. Artikel over de in het tijdschrift meegestuurde invul-affiche om 

thuis spullen te koop aan te bieden, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 25, 1978.  

 

Akkers kleuren weer bruinoranje in Boxtel. Bijdrage aan de ‘Vrije tribune’ over de met 

glyfosaat dood gespoten velden, in de regiokrant Brabants Centrum, 22 april 2021. 

 

Alles tussen aardwarmte en zonne-energie. Artikel over het boek ‘Energie, van brandhout tot 

zonnecel’ van Lucas Reijnders, uitgeverij Van Gennep, in De Kleine Aarde, nr. 140, 2007.  

 

Albertslund (Denemarken) beleeft Lokale Agenda 21 – Activiteiten versterken sociale 

structuur. Artikel in ‘Nieuwsbrief Lokale Agenda 21’ in Noord Brabant, 1996. 

 

Alternatieven voor houtverduurzaming. Artikel over de gevaren van arseen, chroom en koper 

in hout, en de goede alternatieven ervoor, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 76, 1991 

 

Aluminium energiek in opmars – Gesubsidieerde Verspilling. Artikel over de gesubsidieerde 

productie van het energievretende aluminium, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981.  
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Andere footprints. Artikel over de ingelijste pootafdrukken van Afrikaanse dieren, vastgelegd 

door Peter Westerveld van Conservation Trust, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 105, 1998. 

 

Ander geluid van Landbouw. Artikel over de reactie van het Ministerie van Landbouw op de 

actie ‘Konkurrentievervalsing’ en de start van structureel overleg met het Platform 

Biologische Landbouw, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 53, 1985. 

 

Arnhem – Kringloopplaatsen en kringlopers. Artikel over de oprichting van de 

Ecolologische Kringloopstichting (EKS) en de schillenboer, in De Kleine Aarde, nr. 38,    

1981. 

 

Autokrassers en pyromanen zijn positief voor het BNP. Artikel voor het tijdschrift 

Groenlinks Magazine, zomer 2013. 

 

Beginnende wereldverbeteraars. Artikel over het boek ‘Praktisch idealisme – Handboek voor 

de beginnende wereldverbeteraar’ van Natasja van den Berg en Sophie Koers, uitgeverij 

Podium, Amsterdam 2003, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 126, 2003. 

 

Beter zonder batterij. Artikel over het voorkómen van batterijgebruik, bijv. met een knijpkat, 

in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 33, 1980. 

 

Betalen voor parkeren is volkomen logisch. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 15 januari 2015. 

 

Bevrijd ons van klimaatoptimisten – ‘Ze vinden er wel wat op’ is een gevaarlijke uitspraak. 

Opinie-bijdrage in het Brabants Dagblad, 14 februari 2007.  

 

Bezoekers leren door eigen ervaring. Slotartikel van een serie van 14 artikelen over De 

Kleine Aarde in 1979, gepubliceerd in de regiokrant Brabants Centrum, op 4 oktober 1979. 

 

Bezoek van ‘Keniaanse Kleine Aarde’. Artikel over het werkbezoek van Gichohi Kamiri 

Ashford van het Kenya Institute of Organic Farming (KIOF) aan De Kleine Aarde in Boxtel, 

in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 83, 1992. 

 

Bijzonder duurzame wijk in Londen. Artikel over het project BedZED van 82 bijzonder 

energie-zuinige huizen in Sutton, Zuid-Londen, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 127, 2003.  

 

Biodiversiteit en bomen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 

9 mei 2019. 

 

Biologisch bouwen breekt door – Eko-huis straks definitief op De Kleine Aarde. Artikel over 

de komst van een voorbeelden-huis naar Boxtel, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 75, 1990. 

 

Biologische landbouw groeit in Kenia – Vrouwen wilden direct aan de slag. Artikel over de 

eerste ervaringen in Kenia, bij het Kenya Institute of Organic Farming (KIOF), en de plannen 

voor ‘The Small Earth’ in Maragua, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 85, 1993.  

 

Biologische landbouw groeit tegen de klippen op. Artikel over de eerste ‘Evaluatie Notitie 

Biologische Landbouw’ van het Informatie en Kenniscentrum Landbouw (IKC) in Ede, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 96, 1996. 
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Biologische landbouw gunstig voor klimaat. Artikel over het onderzoek ‘The Global 

Footprint of Farming’ aan de Wageningen Universiteit, met de conclusie dat biologisch 

gemiddeld 30% minder fossiele energie vergt, in De Kleine Aarde, nr. 138 

 

Biologisch is goedkoper. Ingezonden brief met de reactie op de uitspraak ‘…dat de productie 

van EKO veel duurder is’ in vorige uitgave, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 132, 2005. 

 

Bio-technologie-ramp ergste na Tsjernobyl – Fossiel kunstvoer blijkt levensgevaarlijk. 

Artikel over de problemen rond een proeffabriek voor Single Cell Proteïn (SCP) in Kirishi in 

Rusland, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 73, 1990.  

 

Boek op verzoek. Artikel over de mogelijkheid het boek ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale 

Voetafdruk’ te kunnen bestellen als ‘book on demand’, in De Kleine Aarde, nr. 138, 2006. 

 

Boek over geldstroom van arm naar rijk. Artikel over het boek ‘Het gelijk van het genoeg’ 

van Henk van Arkel van ‘Aktie Strohalm’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 75, 1990. 

 

Boerenmarkt blijkt goedkoper. Artikel over onderzoek naar de prijzen op de experimentele 

Boerenmarkten in Boxtel, door het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw, in 

het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 56, 1986. 

 

Boerenmarkten steeds meer in trek. Artikel over het vijfjarig bestaan van de Amsterdamse 

Boerenmarkt en groeiende belangstelling in andere steden, in De Kleine Aarde, nr. 81, 1992.  

 

Boerenmarkt in hartje Amsterdam. Kort artikel met foto over de biologische boerenmarkten 

op de Noordermarkt in de hoofdstad, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 62, 1987. 

 

Boerenmarkt nog niet van de grond – Story in afleveringen. Artikel over de ervaring met 

proefmarkten in Boxtel, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 54, 1985. 

 

Boeren tegen junkfood. Artikel over de acties in Frankrijk en het boek ‘De wereld in niet te 

koop’ van José Bové en collega’s, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 123, 2002.  

 

Bomen en zonnepanelen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 26 juli 2019. 

 

Bomen, hout, fijnstof en klimaat in Boxtel… Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 13 april 2017. 

 

Bomen kappen? Doe iets positiefs! – Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 9 april 2020. 

 

Bomen zijn natuurlijke airco’s. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 2 januari 2020. 

 

Boxtel blijft elke week verbazen… Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 21 maart 2013. 
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Boxtel ook duurzamer binnen de bruggen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 31 oktober 2019. 

 

Boxtel tekent Europees Handvest – Duurzame Gemeente. Artikel over deelname aan het EU-

Handvest van Aalborg en de Lokale Agenda 21, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 101, 1997. 

 

Boxtel tekent Europees Handvest voor Duurzame Gemeenten – Deelname aan Europese 

campagne aantrekkelijk. Artikel in de Nieuwsbrief nr. 8 in 1997 van de campagne Lokale 

Agenda 21 in Noord-Brabant. 

 

Brommers en scooters. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 

17 mei 2018. 

 

Buitenlanders op bezoek. Artikel over bezoek aan DKA van delegaties uit Brazilië, 

Hongarije, India, Indonesië en Tanzania, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 79, 1991. 

 

Buitenlandse journalisten te gast bij De Kleine Aarde. Artikel over het bezoek van 

journalisten uit de drie landen waarmee Nederland in 1993 ‘Duurzaamheidsverdragen’ 

afsloot: Costa Rica, Bhutan en Benin, in het tijdschrift van De Kleine Aarde, nr. 96, 1996. 

 

‘Chemische bestrijdingsmiddelen moeten we zo snel mogelijk kwijt’. Interview met Sicco 

Mansholt, landbouwcommissaris van de EEG en daarvoor Minister van Landbouw, samen 

gemaakt met Wil van Eijsden, gepubliceerd in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 40, 1982.  

 

C2C: niet kinderlijk eenvoudig. Artikel in de serie standpunten van DKA, over de veel te 

positieve presentatie van ‘Cradle to cradle’, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 144, 2008. 

 

Dahlia’s: dubbel plezier! Artikel over de aantrekkelijke (hoe meer je plukt, hoe meer 

bloemen) en de duurzame kanten van de Dahlia-teelt, in De Kleine Aarde, nr. 136, 2006.  

 

Dan hoort u ’t eens van een (buitenl)ander. Redactioneel over energiebesparing, zon-, wind- 

en kernenergie, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 26, 1978. 

 

Dat lichtgroene hout. Column over de giftige ‘verduurzaming’ van hout met arseen, chroom 

en koper, in het Brabants Dagblad, 26 augustus 1995. 

 

De Achillespees van kernenergie. Artikel over het probleem dat verzekeringsbedrijven 

kencentrales niet meer willen verzekeren, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 31, 1979.  

 

De auto blijkt een oorlog waard – Een analyse van het eigenlijke wapen. Artikel over de 

negatieve maatschappelijke effecten van de auto, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 75, 1990.  

 

De Boerenmarkt in opmars. Artikel over de start van een biologische boerenmarkt in 

Groningen, na Boxtel en Amsterdam, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 65, 1988.  

 

De auto en de fiets. Uitgebreid ingezonden stuk dat geplaatst werd in de regiokrant Brabants 

Centrum, 8 december 1994. 
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De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten – Berg op Zoom, Den Bosch, 

Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradiel, Zoetermeer – Verslag 

fase 1 – Landelijk proefproject 1999-2000, Uitgave De Kleine Aarde, januari 2000. 

 

De etiketten op de wikkel – Afval sorteren OK. Maar waar laat je de rommel? Artikel over de 

vele etiketten voor mogelijke afvalsortering die op de achterkant van de wikkel zijn gedrukt 

van het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 25, 1978. 

 

De grote gebreken aan ‘moderne’ huizen – Wat je er zelf aan kunt verbeteren. Artikel over 

o.a. de open trap, het ontbreken van een kelder, de open keuken en de slechte isolatie, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 29, 1979. 

 

De klimaatontwrichting en het lage fruit. Geplaatste ingezonden brief in Mooi Boxtel, 20 

februari 2019. 

 

De Mondiale Voetafdruk en acht Nederlandse gemeenten – Landelijk proefproject 1999-

2001 -  Berg op Zoom, Den Bosch, Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, 

Wymbritseradiel, Zoetermeer – Verslag van fase II in 2000, Uitgave De Kleine Aarde, 2001. 

 

De Mondiale Voetafdruk en acht Nederlandse gemeenten – Landelijk proefproject 1999-

2001 – Berg op Zoom, Den Bosch, Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, 

Wymbritseradiel, Zoetermeer – Verslag van fase III in 2001 – Uitgave De Kleine Aarde, 

2002. 

 

De Aarde, je Leven – Minister Ginjaar krijgt ecologisch handboek. Artikel over het bezoek 

van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne aan De Kleine Aarde, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 27, 1978. 

 

De Betuwelijn is totaal overbodig. Forumbijdrage in de Volkskrant, 22 november 1993. 

 

De calculerende burger. Column over het belang van meten en rekenen in het Brabants 

Dagblad, 11 februari 1995. 

 

De duurzame stad – Boek in de aanbieding. Artikel over het inspiratie-boek van De Kleine 

Aarde en uitgeverij Aeneas, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 137, 2006. 

 

De fabel van de 0,7% ontwikkelingshulp. Brief geplaatst in de NRC, 22 december 2004. 

 

De Groene Alliantie. Pleidooi voor een brede groene samenwerking voor ecologisch beleid 

zonder groei van het BNP, samen geschreven met collega John Onstwedder, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

De Kleine Aarde duikt in de politiek. Artikel over het ‘Politiek Manifest’ van DKA met 

aanbevelingen voor de landelijke politiek, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 83, 1992. 

 

De Kleine Aarde ging niet failliet. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 19 januari 2017. 

 

De Kleine Aarde helpt Kunsthal bij luchtschip-expo. Artikel over de voorbereidingen van de 

Luchtschip-expo begin 1999 in Rotterdam, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 103, 1997. 
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De Kleine Aarde in de race voor uitgave boek. Artikel over de poging de vertaalrechten te 

krijgen voor het boek ‘Our Ecological Footprint – Reducing Human Impact on the Earth’ van 

Mathis Wackernagel en William Rees (1996), in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 101, 1997. 

 

De Kleine Aarde knoopt banden aan met E.I.S.D. Artikel over het bezoek van Ivan Gyulai 

en Erzsebet Scmuck van het Ecological Institute for Sustainable Development in Hongarije en 

de plannen voor samenwerking, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 98, 1996. 

 

De Kleine Aarde lanceert www.klimaatvoetafdruk.nl . Artikel over de nieuwe scan die het 

klimaateffect van je leefstijl meet, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 141, 2007.zs 

 

De Kleine Aarde mag blijven! Artikel over het stoppen van de bouwplannen van de gemeente 

Boxtel op de grond van De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 39, 1981. 

 

‘De Kleine Aarde vooralsnog gespaard’. Artikel over de Tv-uitzending van ‘Van Gewest tot 

Gewest’ waarin burgemeester P. Pesch zich positief uitsprak over de toekomst van het project, 

in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

De Kleine Boodschap. Artikel over de mogelijkheden vele liters water te besparen in het 

toilet, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980.  

 

De klompvoetkikker en het kistkalf. Redactioneel over het thema ‘Dieren tussen de mensen’ 

in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980. 

 

De Kruidentuin, een pittige aanpak. Artikel over de nieuw aangelegde kruidentuin op De 

Kleine Aarde door Ciel Broeckx, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 40, 1982. 

 

De lekkerste kaas zonder salpeter, kleurstof en plastic. Artikel over het bedrijf van oud-

medewerkers van DKA Jan en Wennie Craens in Oudega, in De Kleine Aarde, nr. 39, 1981. 

 

De maatschappelijke incubatietijd kan en moet veel korter – Milieuproblemen zijn vooral 

sociaal-culturele vraagstukken. Artikel in de Krant van de Aarde, nr. 3, 2017. 

 

De Mondiale Voetafdruk uitgebreid. Artikel over MV-nieuws, zoals de Voetafdruk van het 

bedrijf Brighthouse, een brochure over het meten van de Voetafdruk van kerken, en over  

deelname aan een Europees meetproject, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 124, 2003. 

 

Den Haag – Kringloopcentrum organiseert grote glasproef. Artikel over de actie voor meer 

statiegeld, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

De positieve verrassingen van een duurzame leefstijl. Artikel op basis van de lezing op het 

symposium ‘Tijd om te leven’ in oktober 1992, in de Hongerkrant nr. 30, 1993. 

 

De rekening van de arme landen. Artikel over het boek van Andrew Simms ‘Ecological debt 

– The Health of the Planet & the Wealth of Nations’, in De Kleine Aarde, nr. 135, 2005.  

 

De stand rond Lokale Agenda 21 – ‘Duurzaamheidsmeter’ gaat gemeenten stimuleren. 

Artikel over de ontwikkelingen in Nederlandse en buitenlandse gemeenten qua duurzame 

projecten, op basis van de Agenda 21 van de VN, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 87, 1993.  
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De up-to-date konsument konsumindert – Duurzame ontwikkeling op persoonlijk niveau. 

Artikel over energie-, grondstoffen- en grondgebruik voor ‘wereldbewust leven’ en een ‘low 

input leefwijze, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 78, 1991. 

 

De vervuilende fietser. Column over het beruchte rebound-effect, in het Brabants Dagblad, 13 

september 1997. 

 

De vlaszak verrot goed maar straks is er geen vlas meer. Artikel over de bijzondere 

toepassingsmogelijkheden van vlas, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 27, 1978. 

 

De vuilfabriek in Den Bosch – Nieuw systeem nu al verouderd. Artikel over nascheiding van 

afval met een mindere kwaliteit grondstoffen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 53, 1985. 

 

De wereld op zijn kop – Vragen we de jager of worden we prosument? Artikel over diverse 

bespiegelingen, zoals het energievretende ‘Huis van de Toekomst’ in Rosmalen, kernenergie 

en (formeel) minder werken, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 70, 1989. 

 

De zemelenpil als symbool van hoe het niet moet. Redactioneel voor het themanummer over 

voedsel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 28, 1979. 

 

De Zon. Column over het mooie van zonne-energie in het Brabants Dagblad, 4 juli 1998. 

 

Dieren – De eerste kringloopwinkel. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Dik doen. Eerste ingezonden brief over dure dikke deuren in het nieuwe provinciehuis in 

Noord-Brabant, gepubliceerd in de Leidse Courant, mei 1969 (?). 

 

DKA bedreigd. Artikel over de plannen van de gemeente Boxtel om het terrein van De Kleine 

Aarde te bestemmen voor woningbouw, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 30, 1979. 

 

DKA- kraamhulp gevraagd – Op milieumarkten, jaarmarkten en allerlei beurzen. Artikel met 

oproep en toelichting in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 31, 1979. 

 

Doordenkdebat luchtschepen. Artikel over het geplande debat in de Kargadoor te Utrecht 

over de toekomst van luchtschepen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 97, 1996.  

 

Draagvlak voor een welzijns-economie groeit. Artikel over 50 jaar milieubeleid en het lang 

niet onderkennen van BBP-groei als de oorzaak van ernstige problemen – It’s the economy 

stupid… en de groei van de mondiale Wellbeing Economy Alliance, in ‘Milieu’, juni 2021. 

 

Drie cruciale stappen naar een duurzame markt: Echt eerlijke concurrentie, een Footprint-

belasting en een Footprint-label. Bijdrage over de markt als middel voor het symposium 

‘Duurzame marktmeesters’ van Stichting Natuur en Milieu op 25 november 2003 in Leiden. 

 

Duizend gulden beloning voor automobilisten. Artikel over de postercampagne van acht 

landelijke organisaties, uitgegeven door DKA, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 56, 1986. 
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Duurzaam. Reactie op de discussie over monitoring door gemeenten, in VNG-magazine, Den 

Haag, 23 januari 2004. 

 

Duurzaamheid en vrede. Korte bijdrage aan het 25-jaar-jubileumnummer van het tijdschrift 

ZOZ van Omslag in Eindhoven, januari/februari 2019. 

 

Duurzame leefstijlen; een kwestie van mensenrechten. Artikel over berekeningen van De 

Kleine Aarde en de Ecological Footprint, in LA21 Journaal van de NCDO, november 1997. 

 

Duurzame producten als design. Artikel over het boek ‘The Total Beauty of Sustainable 

Products’ van Edwin Datschefski (2001), in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 120, 2002. 

 

Duurzame producten bestaan niet! Artikel in de serie over standpunten van DKA, nu over 

het feit dat elk product een Voetafdruk heeft en de verwarring over termen ‘Duurzaamheid’ 

en ‘Duurzame ontwikkeling’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 146, 2008.   

 

Echte duurzame landbouw. Column in het Brabants Dagblad, 18 november 1995. 

 

Echte duurzame landbouw. Ingezonden brief over ‘overbebeesting’ n.a.v. de column op 

18.11.95, waarin de redactie er zonder overleg ‘overbemesting’ van had gemaakt, Brabants 

Dagblad, 22 november 1995.  

 

Eco-centra werken samen in Ecolink. Artikel over het samenwerkingsverband ‘Ecolink’, 

gevormd met steun van de Europese Unie, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 127, 2003. 

 

Ecological Footprint maakt ‘milieugebruiksruimte’ beter hanteerbaar – Vrijheid binnen 

Aarde-aandeel. Artikel over het Footprint-model en het eerste boek erover van Mathis 

Wackernagel en William Rees uit Canada, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 99, 1996. 

 

Ecologisch aanstootgevend.  Column in het Brabants Dagblad, 12 oktober 1996. 

 

Ecologistisch Manifest. Artikel over de publicatie ‘Het Ecologistisch Manifest’ van Patrick 

Florizoone, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 70, 1989. 

 

Eco-strafrecht. Ingezonden stuk met pleidooi voor meer rechtszaken rond duurzaamheid, in 

Milieudefensie Magazine nr. 8, 2006 (?). 

 

Ecostad – Deense Albertslund in de ban van Lokale Agenda 21. Artikel in De Kleine Aarde 

nr. 98, 1996.  

 

Eco-Werk in stad en land. Artikel over het proefproject van 3 jaar in Boxtel, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 43, 1982. 

 

Een boek met toekomst. Artikel over het boek ‘De duurzame stad’ van Jan Juffermans en 

Harrie Perebooms van De Kleine Aarde en nog drie externe auteurs, dat De Kleine Aarde 

uitgaf samen met uitgevrij Aeneas, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 106, 1998.  

 

Een dot gas. Column over vele autoproblemen in het Brabants Dagblad, 30 december 1995. 
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Een fles kun je vaker gebruiken – Spoelcentra en standaardglas kunnen hergebruik stimu-

leren. Artikel over een beter statiegeldsysteem, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 68, 1989. 

 

Een hand meel om heilige natuur te beschermen. Artikel over bezoek aan Boxtel van 

Padurang Hegdé van de Chipko-beweging in India, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 54, 

1985. 

 

Een hele Kunst. Column over ecologische kunst in het Brabants Dagblad, 26 april 1997. 

 

Een jaarlijks CO2-budget, vrij besteedbaar voor iedereen. Artikel in Milieu-Visie, het 

ledenbulletin van de Vereniging Milieudefensie, nr. 1, zomer 2019.  

 

Een kleinere Voetafdruk met minder vlees en zuivel. Artikel over de zeer verschillende 

voetafdrukken van soorten vlees, op basis van het boek ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale 

Voetafdruk’ van Jan Juffermans (Lemniscaat, 2006), in De Kleine Aarde, nr. 137, 2006. 

 

Een machtig boek over de macht der planten. Bespreking van het boek ‘De macht van de 

planten’ van Brendan Lehane, Elsevier 1978, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 26, 1978.  

 

Een nieuwe markt voor biologische producten – Boxtel beleefde Nederlandse primeur 

Boerenmakt. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 51, 1984.   

 

Een onfris spelletje rond Triple E. – Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 20 februari 2014. 

 

Een potje yoghurt. Column over voedselkilometers in het Brabants Dagblad, 20 mei 1995. 

 

Een rijke Oogst! Bedanktekst na het ‘Oogstfeest’ op 10 september 1994, met een collecte-

opbrengst van f.1025,- voor het project ‘The Small Earth’ van het Kenya Institute of Organic 

Farming, 18 september 1994. 

 

Eerlijk is eerlijk. Column in het Brabants Dagblad, 1 april 1995. 

 

Eerlijke Voetafdruk een nieuw Mensenrecht, artikel in tijdschrift ‘ZOZ’ nr. 137, 

januari/februari 2017, p. 13–16. 

 

Eethuisje en Memo in Boxtel. Artikel over de opening van eethuisje ‘D’n Breukel’ en de start 

van de Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Ondernemen in Boxtel, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Eet mee aan een beter landschap. Redactioneel voor het themanummer ‘Natuurbehoud 

begint aan tafel’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 34, 1980. 

 

Ekologische lunch in de Jaarbeurs. Artikel over de keuze voor een biologische lunch en 

minder vlees in de Utrechtse Jaarbeurs, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 74, 1990. 

 

Ekologische veiligheid voorop. Artikel over meer aandacht en geld voor ‘ecological security’, 

te financieren uit het defensiebudget, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 68, 1989. 
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Ekologische woonbuurt – Gemeente Boxtel geeft nog geen uitsluitsel. Artikel over het 

alternatieve bouwplan, met behoud van De Kleine Aarde, samen geschreven met ontwerper 

Johan Fernhout, de ontwerper, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980.  

 

Ekologische woonbuurt wordt financieel bekeken. Artikel over een alternatieve bouwplan, 

inclusief behoud van De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 37, 1981. 

 

Ekologisch gemeentebeleid. Artikel over de uitgave ‘Beter voor Boxtel – Handreiking 

verkiezingsprogramma’s 1986-1990’ Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 55, 1985. 

 

Eko-project Boxtel levert gemeente geld op – Proefperiode na drie jaar beëindigd. Artikel in 

het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 57, 1986. 

 

Ekostad (1). Eerste artikel van een serie over duurzame ontwikkeling op lokaal niveau en de 

start van de landelijke Stuurgroep Lokale Agenda 21, in De Kleine Aarde, nr. 89, 1994. 

 

Ekostad (3) – Hoe werkt duurzame ontwikkeling? Artikel over de uitgave ‘Een Lokale 

Agenda 21 – zo werkt dat’ van het Platform Duurzame Ontwikkeling, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 91, 1994.  

 

Ekostad (10) – Kippen-coöps, 38 afval-fracties en een Agenda-center. Artikel over de 

voorbeeldgemeente Albertslund in Denemarken, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 98, 1996. 

 

Eko-werk draait. Artikel over de steun voor het project vanuit het ministerie VROM en de 

gemeente Boxtel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 45, 1983.  

 

Eko-werk in stad en land. Artikel over het plan voor het proefproject voor drie jaar in Boxtel, 

in De Kleine Aarde, nr. 43, 1982. 

 

Enkele maanden na de brand – De Van Cooth-hoeve wordt hersteld – Reacties op de 

brandaktie hartverwarmend. Artikel over de gevolgen van de grote brand, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 25, 1978.  

 

Er ‘mag’ zo veel. Column over tolerantie in het Brabants Dagblad, 6 maart 1997. 

 

Er wordt te veel vervoerd; vervoerpreventie dringend gewenst! Column uitgesproken op het 

congres van Milieudefensie, 9 april 1994 

 

Eureka? Groente uit het laboratorium. Reactie van acht deskundigen op het artikel in het 

Brabants Dagblad, 27 september 2014. 

 

Experimenteren met de waarheid. Artikel over het boek ‘Mahatma Gandhi – Het verhaal van 

mijn eksperimenten met de waarheid’, uitgave van de SVAG, Zwolle 1986.  

 

Expositie te huur. Artikel over de tentoonstelling van negen grote posters over de 

Ecologische Voetafdruk, voor het eerst te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis bij de 

presentatie van het VN-Human Development Report, in De Kleine Aarde, nr. 107, 1998.  

 

Extinction Rebellion nu ook in Boxtel. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 26 maart 2020. 
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Fabels over gif doorgeprikt. Artikel over de publicatie ‘Bestrijdingsmiddelenfabeltjes-boek’ 

van Kees Beaart, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 64, 1987. 

 

Feed-in: waar wachten we nog op? Artikel over het voorstel van ruim 6000 Nederlandse 

organisaties om net als in Duitsland te beginnen met de gebruikers van fossiele energie wat 

extra te laten betalen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 148, 2009. 

 

Feestpakket? Ingezonden brief over kernenergie en het belang dat de vervuiler betaalt, in de 

Volkskrant 12 juni 1985. 

 

Footprint Forum 2006. Artikel over de mondiale conferentie van het Global Footprint 

Network in Colle di Val d’Elsa en Siena in Italië, in De Kleine Aarde, nr. 138, 2006. 

 

Footprint Justice krijgt internationale aandacht. Artikel (+ verzoekschrift) over het project 

om een Fair Earth Share door de VN erkend te krijgen als een mensenrecht, in het tijdschrift 

‘Eén Wereld’ van de Wereld Federalisten Beweging Nederland, nr. 1, 2021, pag. 14 en 15. 

 

Footprint-tribunaal in de steigers. Artikel over het plan voor een congres of tribunaal over 

mensenrechten en voetafdrukken, met steun van NCDO, in De Kleine Aarde, nr. 127, 2003. 

 

Freiburg autovrij. Column over autovrije centra in het Brabants Dagblad, 7 februari 1998. 

 

Friedrichshafen hoopt op werk door komst zeppelin – Eerste vluchten in 1997. Artikel over 

de ontwikkeling van moderne luchtschepen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 90, 1994.  

 

Gebak voor de prins. Kort artikel met foto over de aanbieding van het boekje ‘Gebak zonder 

suiker’ van DKA aan prins Claus, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 61, 1987.  

 

Gebrek aan schaarste. Artikel over de bevolkingsproblematiek, onze Mondiale Voetafdruk 

en de ‘kaalgevreten Aarde’, in het boek ‘Gebrek aan schaarste’ van Paul Gerbrands, bekend 

van de ‘Club van 10 miljoen’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 136, 2006.  

 

Geen Black Friday, maar een Green Friday. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 26 november 2020. 

 

Geen legers maar vredesteams. Ingezonden brief in het Brabants Dagblad, 17 mei 1999. 

 

Geen molens langs de A2, maar waar kunnen ze dan wel staan? – Bijdrage voor de Vrije 

Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 27 augustus 2020. 

 

Geen schoorsteen? Artikel over het maken van een schoorsteen in een bestaand huis met 

betonnen vloeren, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 34, 1980. 

 

Gefeliciteerd met een schoon milieu – Een ekologisch verlanglijstje. Artikel in De Kleine 

Aarde nr. 62, 1987. 

 

Geld van moeder natuur – Pleidooi voor een basisinkomen. Artikel over het recht op een deel 

van de natuurlijke gaven, een bepaald quotum, in De Kleine Aarde nr. 76, 1991. 
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Geloof in groei door falend signaleringssysteem. Artikel over de publicatie ‘De natuur telt 

ook mee – Naar een duurzaam nationaal inkomen’, een rapport aan de Club van Rome, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 94, 1995. 

 

Geloven en handelen. Artikel over het boek ‘Voedselsafari – Een zoektocht naar honger en 

gerechtigheid’ van Eelco Fortuijn en Cors Visser, in De Kleine Aarde, nr. 143, 2007. 

 

Gemeenten ontdekken de alternatieven. Artikel over plannen in Groningen, Oss, Oude 

Pekela, Rotterdam en ’s-Gravezande, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980. 

 

Gevaarlijk hergebruik. Column in het Brabants Dagblad, 28 maart 1998. 

 

Gevaarlijke fabeltjes. Column over de risico’s van enkele ‘misverstanden’ in het Brabants 

Dagblad, 7 oktober 1995. 

 

Gewoon eerlijke concurrentie! Artikel in de serie standpunten van DKA, nu over het nog 

steeds niet toegepaste maar bekende principe ‘De vervuiler betaalt’, niet in de landbouw, maar 

ook niet voor energie en vervoer, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 150, 2009. 

 

Gezamenlijk maken we er een punt van. Artikel over de gezamenlijke publicatie ‘Maak er 

een punt van’ vanuit zeer diverse maatschappelijke organisaties, waaronder DKA, voor de 

landelijke regeerperiode 1986-1990, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 54, 1985. 

 

Gezegend systeem. Artikel over de jaarlijkse autozegening in Zuid-Nederland en de 

slachtoffers van het autosysteem, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

Gezondheid! Redactioneel over het thema gezondheid en preventieve zorg, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 27, 1978.  

 

Giftig hout als moderne vorm paard van Troje. Ingezonden brief in Metro, 21 oktober 2003. 

 

Gifvelden en vliegschaamte. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 18 april 2019. 

 

Goedkope aanbouwkas. Artikel over het zelf bouwen van een kas tegen een gevel, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Gordijn midden in de kamer. Artikel in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

 

Graag logisch, rechtvaardig en integraal bezuinigen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 9 juli 2020.  

 

Grenzeloos duurzame gemeente. Artikel over de DKA-publicatie ‘Naar een grenzeloos 

duurzame gemeente’ geschreven door Thijs de la Court voor het 3-jarig project over 

toepassing van de Voetafdruk in gemeenten, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 120, 2002.  

 

Groene Alliantie wordt mogelijk nog de oplossing voor klein links. Bijdrage aan Open 

Forum in de Volkskrant, 23 november 1982. 

 

Groene denkers geven voer voor volgende fase. Artikel over de publicatie ‘Voeten in de 

Aarde – Radicale groene denkers’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 100, 1997. 
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Groene partijen verhelderen juist wezenlijke machtsvragen. Bijdrage aan Open Forum in de 

Volkskrant, 3 mei 1983. 

 

Groene Pluim voor econoom Roefi Hueting – Goed milieubeleid spaart geld. Artikel over de 

uitreiking van de twaalfde Groene Pluim tijdens de conferentie ‘Balancing the Future’ in 

Zandvoort aan de CBS-econoom, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 79, 1991.  

 

Groene Pluim voor Gaiapolis – Open dag bij inmaakbedrijf op 6 april. Artikel over de 

uitreiking van de negende Groene Pluim, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 76, 1991. In 

De Kleine Aarde nr. 77 staat een kort bericht over de uitreiking, met een foto.   

 

Groene Pluim voor prof. Harry Hoefnagels. Artikel over de uitreiking van de vierde Groene 

pluim aan deze groene socioloog en jezuïet uit Nijmegen, in De Kleine Aarde, nr. 72, 1990. 

 

Groene Pluim voor Karwij. Artikel over de uitreiking van de eerste Groene pluim door De 

Kleine Aarde aan zuivelbedrijf Karwij in Rolde, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 68, 1989. 

 

Groene Pluim voor windmolenpioneer – Open dag bij molenbouwer op 31 maart. Artikel 

over de Groene pluim voor Henk Lagerwey, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 72, 1990. 

 

Groene Stroom uit Hout? Column over het gevaar van verbranding van giftig hout, in het 

Brabants Dagblad, 20 december 1997. 

 

Groente en fruit zonder bijsmaak. Artikel in de serie standpunten van DKA, nu over de 

positieve kanten van biologische voeding, vooral uit eigen regio en van het seizoen, samen 

geschreven met Marion Pluimes, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 145, 2008. 

 

Groningen – De ‘groene’ zak. Artikel over de proef in Groningen met een zak voor alleen het 

organische afval, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Grootste deel veevoer is mensenvoedsel – Een ander beeld van de varkenshouderij. Artikel 

over de herkomst en samenstelling van veevoer, de krappe hokken, dierenwelzijn en de 

mestproblemen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 30, 1979. 

 

Grote landelijke voetafdrukken mondiaal ter discussie gesteld. Artikel over het project 

‘Footprint Justice’ van het Platform Duurzame en Solidaire Economie en de samenwerking 

met de mondiale Wellbeing Economy Alliance, in de Krant van de Aarde, nr. 2, 2021.  

 

Grote vergissing van De Kleine Aarde? Bijdrage over de nieuwe inzichten over houtkachels 

hout stoken, voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 9 november 2017. 

 

Grote woningen bouwen leidt tot grote voetafdrukken… Bijdrage over de kritische rol van 

gemeenten, voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 5 augustus 2021. 

 

Half ons vlees per dag in duurzaam Europa. Artikel over de publicatie ‘Europa Duurzaam’ 

van MilieuBoek en Friends of the Earth Europe, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 93, 1995. 

 

‘Halveren van de Nederlandse Voetafdruk’ moet veel eerder dan 2050.  
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Hamburgergigant verloor in hoger beroep – McDonald’s en het regenwoud. Artikel over de 

gewonnen rechtszaak door Milieudefensie, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 73, 1990. 

 

Handel in lucht. Column over eerlijke CO2-quota in het Brabants Dagblad van 8 november 

1997. 

 

Handel in lucht lucratief voor schone landen. Artikel over gelijke rechten per 

wereldbewoner, bijv. voor CO2-emissies, met een positief effect voor met name arme landen. 

Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 92, 1995. 

 

Hema Boxtel exposeert Mondiale Voetafdruk. Artikel over de tentoonstelling van 2 maanden 

in de lunchroom van de lokale Hema, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 122, 2002. 

 

Hergebruik lost afvalprobleem bijna op. – Tentoonstelling inspireert velen. Artikel over een 

gezamenlijke tentoonstelling van De Kleine Aarde en Emmaus in de Bartholomeuskerk in 

Den Haag, gepubliceerd in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Het Echte brood weer terug bij de Echte bakker. Artikel over de terugkomst van 

volkorenbrood of ‘reformbrood’ bij de Echte bakkers, in De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Het groene ontwerp. Artikel, samen met Marina de Bekker geschreven, over de ontwikkeling 

van duurzame ontwerpen ofwel Ecodesign, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 116, 2001. 

 

Het kan in Nederland: geheel van de zon leven! – Ook bestaande huizen kunnen fossielvrij 

worden. Artikel in de Krant van de Aarde, oktober 2017. 

 

Het leven is een bed van rozen. Verslag van de conferentie over ‘De stad als organisme’ in 

Kopenhagen. Gepubliceerd in ‘Gras’, het blad van de Groenen, 1996. 

 

Het Nederlandse ‘Watergate-schandaal’ – Drinkwatervoorziening in gevaar door 

gifspuiterij. Artikel over de gevaren voor het drinkwater door o.a. het gifgebruik voor de 

mooie bloementeelt, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 74, 1990.  

 

Het paard weer voor de wagen spannen. Artikel over o.a. de goede ervaringen van de 

gebroeders Cuperus die goed boeren door hun gebruik van paard en wagen, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 29, 1979. 

 

Het Persoonlijk Milieu Beleidsplan. Artikel over de 10 punten van De Kleine Aarde voor een 

Persoonlijk Milieu Beleidsplan (PMB), ter gelegenheid van het uitkomen van het Nationaal 

Milieubeleidsplan (NMP), in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 69, 1989. 

 

Het schone alternatief. Artikel over de vele voordelen van alternatieven voor gangbare 

landbouw, voeding en energie, en óók veel minder afval met het motto ‘Voorkomen is beter 

dan hergebruik’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 43, 1982. 

 

Het vuilste openbaar vervoer – Vliegreis brengt enorme milieuschade teweeg. Artikel in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 69, 1989. 
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Historie biolandbouw doorgeploegd. Artikel over het onderzoek en de publicatie ‘Wens & 

Werkelijkheid. Een geschiedenis van de biologische landbouw en voeding in Nederland’ van 

Simone van den Ham, uitgeverij Spring Media, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 146, 2008. 

 

‘Hitte-eilanden’. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 5 

februari 2015. 

 

Hoe het hoort. Inleiding van het boekje ‘Doe het thuis’ over de conclusie van de OESO dat 

de vervuiler moet betalen, en dat voorkomen beter is dan genezen, in het tijdschrift De Kleine 

Aarde, nr. 54, 1985. 

 

Hoe komen we tot eerlijke voetafdrukken? Artikel in de Krant van de Aarde, december 2017. 

 

Holder de bolder wat een kolder. Nr.13 van een serie van 14 artikelen over De Kleine Aarde 

in 1979, gepubliceerd in de regiokrant Brabants Centrum, op 27 september 1979. 

 

Hoog tijd voor bevolkingsbeleid… - Vooral ongewenste kinderen voorkómen. Artikel in het 

tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 2, 2018. 

 

Ijslanders hebben veel ruimte nodig. Artikel over de berekening van de Voetafdruk van  80% 

van alle landen, door het Center for Ecological Studies in Mexico, en Ijsland blijkt per 

inwoner het grootste ruimtebeslag te hebben, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 102, 1997.   

 

In een Eco-stad. Column over de aantrekkelijkheid van duurzame steden en dorpen, in het 

Brabants Dagblad, 29 juni 1996. 

 

In memoriam Eckart Wintzen. Artikel over zijn belangrijke missie voor echt duurzaam 

ondernemen, waarbij de vervuiler betaalt, zijn steun aan gezamenlijk autobezit en hij zat ook 

in de Adviesraad van De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 145, 2008. 

 

Kap met kappen en stop met slopen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 7 maart 2019. 

 

Kerken bemoeien zich met landbouw. Artikel over de uitgave ‘Naar een duurzame landbouw’ 

van de Raad van Kerken, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 79, 1991. 

 

Kies groen – Oproep aan alle lezers van De Kleine Aarde. Artikel over de eerdere uitgave 

van het ‘Politiek Manifest’ van De Kleine Aarde, met 18 punten, en de aanmoediging om bij 

de landelijke verkiezingen groen te stemmen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 88, 1994.  

 

Kies voor de nieuwe kansen in de gemeente. Artikel in de Krant van de Aarde, nr. 2, 2018. 

 

Kijken naar de rijken. Artikel over het project en het boek ‘Kijken naar de rijken’ en het 

bezoek van een project-delegatie van deskundigen uit Brazilië, India en Tanzania aan DKA in 

Boxtel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 82, 1992.  

 

Kinderen en milieu. Redactioneel over ‘wel of geen kinderen’ en de wereldbevolking, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 30, 1979. 
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KIOF gedijt goed. Artikel over o.a. de 3168 boeren en boerinnen die in 1993 les kregen in 

biologische landbouw bij een zusterorganisatie van De Kleine Aarde, het Kenya Institute of 

Organic Farming (KIOF), in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 89, 1994. 

 

Klein kán mooi zijn. Column over het zoeken naar de optimale schaal in het Brabants 

Dagblad, 3 oktober 1998. 

 

Klimaatcompensatie. Artikel in de reeks standpunten van DKA, nu over vooral de kritische 

kanttekeningen bij die compensatievorm, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 143, 2007. 

 

Klimaatoptimisten zijn gevaarlijk. Artikel met 5 redenen voor genoemde stelling, in een serie 

over standpunten van De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 147, 2008. 

 

Klimaatopwarming. Ingezonden stuk, geplaats in het Brabants Centrum, 23 december 2010. 

 

Komposteren op school een succes. Artikel over een proefproject op zeven scholen in Boxtel, 

in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 55, 1985. 

 

Konkurrentievervalsing aan de kaak gesteld – De brief aan Braks. Artikel over de brief van 

23 maatschappelijke organisaties aan landbouwminister Gerrit Braks, over het ontbreken van 

‘de vervuiler betaalt’ in de landbouw, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 51, 1984.  

 

Krijgt Boxtel Eko-wijk? Artikel over de plannen van de gemeente Boxtel en het alternatieve 

plan van Johan Fernhout en De Kleine Aarde, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 34, 1980. 

 

Krimpen a/d Ijssel – Rommelmarkt in Gemeentehuis. Artikel over de markten van de 

werkgroep ‘Kringloop Huisraad’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Kringloop-weekkrant spaart papier, energie en tijd. Pleidooi voor alternatieven voor de 

dagelijkse dikke kranten, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Langzaam maar zeker. Column over onthaasting in het Brabants Dagblad, 30 november 

1996. 

 

Leuk wegwerp-artikel. Artikel over het boekje ‘Boemerangs’ van Ger Schurink, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 39, 1981.  

 

Lévelt krijgt Groene Pluim. Artikel over de overhandiging van de Groene Pluim van DKA 

aan Hans Lévelt van de koffiebranderij en theehandel Simon Lévelt voor hun 

pionierswerk voor biologische producten, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 82, 1992. 

 

Leven van de zon. Ingezonden brief over de gewonnen rechtszaak van Urgenda en de eigen 

ervaring dat we zelfs in Nederland van de zon kunnen leven, in ZOZ, nr. 129, 2015.  

 

Lezen over minder vlees. Artikel over de twee boeken ‘Het volkomen geen bleesboek’ en 

‘Minder vlees, meer verantwoord’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 73, 1990.   

 

Lichtvoetig smullen. Artikel over het bijzondere kookboek ‘De (h)eerlijke keuken, 

biodiversiteit op tafel’ van Jurgen Tack en Mariko Linssen, met per recept de voetafdruk 

ervan op Aarde in beeld gebracht, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 133, 2005. 
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Liever geen rozen. Over de import van bloemen uit met name Kenia, in INZET-magazine, nr. 

31, Amsterdam, 1997. 

 

Lokale Agenda 21. Begin van de nieuwe rubriek over LA 21, o.a. over de brochure over de 

LA 21 van het Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO), en over de Niet-

Winkeldag van Omslag op 29 november, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 102. 1997. 

 

Lokale Agenda 21. Rubriek met nieuws, feiten en informatie over de campagne LA 21 van 

gemeenten in de hele wereld, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 103, 1997. 

 

Lokale Agenda 21, ook in uw gemeente? Artikel over de reeds 165 gemeenten die aan 

duurzaamheid zijn gaan werken op basis van de oproep tijdens de Aarde-top van 1992 in Rio 

de Janeiro, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 98, 1996. 

 

Luchtschip geen luchtbel – Optimisme op Kleine Aarde-debat over luchtschepen. Artikel 

over het Doordenkdebat op 28 september 1996 en het schriftelijke verslag dat ervan 

beschikbaar is, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 99, 1996. 

 

Manifest voor Eerlijker en Duurzame na Corona. Samenvatting en toelichting op het 

manifest van 170 wetenschappers + de Werkgroep Voetafdruk Nederland, in de Krant van de 

Aarde nr. 3, 2020. 

 

Meer balans in Boxtel en op onze kleine Aarde. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 24 december 2020. 

 

Meer geld? Meer (kern)energie! Artikel over de correlatie tussen hogere inkomens en hoger 

gebruik van energie, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 34, 1980. 

 

Meer, groter, sneller. Column over groeidwang in het Brabants Dagblad, 19 augustus 1995. 

 

Meer molens graag, ook voor natuurbehoud. Artikel in de Krant van de Aarde, nr. 2, 2017. 

 

Mens- en milieuvriendelijk ‘minder’werken. Redactioneel over het thema ‘De Nieuwe 

Ekonomie: betere tijden op komst’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 39, 1981. 

 

Mens- en milieuvriendelijk vervoer. Redactioneel voor het themanummer Vervoer van het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 29, 1979. 

 

Mensenvlees ongeschikt voor konsumptie. Artikel over onze vervuilde lichamen, in 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

 

Mensen zijn precies kikkers. Artikel over het boek ‘Milieu: Kiezen of verliezen’ van Maurits 

Groen, n.a.v. het Nationaal Milieubeleidsplan, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 70, 1989. 

 

Met het Europees beleid verder van huis – Gezamenlijke Europese aktie kan gezondere 

richting wijzen. Artikel in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 67, 1988. 

 

Met onze kleine Aarde in je achterhoofd. Redactioneel voor het themanummer ‘Derde 

wereld anders bekeken’ van het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 32, 1980. 
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Milieu becijferd. Artikel over bijvoorbeeld de 2020 vierkante kilometer geteelde mais in 1991 

in Nederland, te lezen in de uitgave Algemene Milieustatistiek van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 83, 1992.  

 

Milieubewust drukwerk. Nr. 12 van een serie van 14 artikelen over De Kleine Aarde in 

1979, gepubliceerd in de regiokrant Brabants Centrum, op 13 september 1979. 

 

Milieubewust tot in het kleinste kamertje – Een overzicht van de mogelijkheden. Artikel met 

vele tips voor alle hoeken van het huis, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 25, 1978. 

 

Milieu krijgt nu volop aandacht in de kerk. Artikel over een initiatief van de Raad van 

Kerken en het boekje ‘Kerk en Milieu’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 65, 1988. 

 

Minder belasting op producten met een kleine Voetafdruk. In het Ledenbulletin van 

Milieudefensie nr. 6, 2003. 

 

Mínder energie Van Agt – Nieuw affiche met open brief. Artikel over de poster van De 

Kleine Aarde en de brief die aan Minister-President Van Agt werd gestuurd, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 30, 1979.  

 

Mínder energie Van Agt. Artikel over de aanbieding van de poster met die tekst aan de 

Commissaris van de Koningin in Brabant Dries van Agt op 6 september 1984, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 51, 1984.  

 

Minimaal 1,5 meter, maximaal 1,5 graad. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 30 april 2020. 

 

‘Moderne vleesproductie’- Ernstige vorm van voedselverspilling. Artikel over de poster 

‘Mínder vlees mevrouw! U weet hopelijk al waarom’, en de vele nadelen van het vele 

vleesgebruik, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 17, 1976. 

 

Mondiaal denken, lokaal handelen – De visie van De Kleine Aarde. Artikel, samen met 

diverse collega’s samengesteld, over de huidige uitgangspunten van het Eco-centrum in 

Boxtel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 148, 2009. 

 

Mondiale Voetafdruk van biologisch 20% kleiner dan van ‘gangbaar’ – Nieuwste site van 

De Kleine Aarde: www.voedselvoetafdruk.nl.. Artikel over de nieuwe site en het resultaat van 

van div. onderzoeken een inschatting van deskundigen, in De Kleine Aarde, nr. 135, 2005. 

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Foot Fight 2004 – Nieuw: de Vakantievoetafdruk – Footprint Tribunaal 

2006, samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 133, 2005. 

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: De Voetafdruk van Europa – Compenseren -  Inwoners van Wales 

verlagen Voetafdruk, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 134, 2005.  
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MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Footprint naast het BNP – Wenen gebruikt de Kleine Aarde-scan  – 

34.000 Voetafdrukken, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 135, 2005.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Sportwereld op grote voeten – Presentaties en MV-tentoonstelling, 

samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 136, 2006.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Mondiale conferentie over de Footprint – Voetafdruk op scholen – 

Voetafdrukbelasting, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 137, 2006.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Footprint Forum 2006 – Boek op verzoek – Groot Brittannië aan kop,  

samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 138, 2006.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Europarlement kiest MV – Vrouwenvoetafdruk kleiner? – Nieuw: de 

Klimaatvoetafdruk, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 139, 2006.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Llink met Voetafdruk op tv – Nieuw lesmateriaal van WNF – Zwitser-

land loopt voorop, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 140, 2007.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Grote Voetafdruk van vlees en zuivel – VakantieVoetafdruk bij Treq 

Jongerenreizen, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 141, 2007.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Voedsel-les met Voetafdruk – Voetafdruk in Brabants en Boxtels beleid, 

samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 142, 2007.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Nieuwe scan op papier – 87.571 Voeten op de bank – Comfortabele 

waarheid, samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 143, 2007.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Mondiale Pootafdruk – Nieuw: www.mobiliteitsvoetafdruk.nl , 

samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 144, 2008.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Etiket met ecologische Voetafdruk – Steeds meer landen meten met de 

Voetafdruk, samengesteld met Eric Schoones, in tijdschrift De Kleine Aarde nr. 145, 2008.  

 

MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s over diverse ontwikkelingen met 

de Voetafdruk, zoals: Carbon Footprint populair – Europa gebruikt de Voetafdruk voor 

biodiversiteitsbeleid, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde nr. 146, 2008.  
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MV in het kort – De Mondiale Voetafdruk. Nieuwspagina’s met veel berichten over de 

Voetafdruk, zoals: Scan voor jongeren – Groene Voeten Spel – Footprints van Afrika en 

China, samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 147, 2008.  

 

MV Mondiale Voetafdruk in het kort. Nieuwspagina’s met artikel en berichten over de 

Voetafdruk, zoals: Water Footprint Network gestart – Tesco’s Footprint labeling – Het boek 

van de LIM is uit, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde, nr. 148, 2009. 

 

MV Mondiale Voetafdruk in het kort. Nieuwspagina’s met een artikel en berichten over de 

Voetafdruk, zoals: Oratie over de Voetafdruk – Ook Footprint-labels in Japan – Reizen op 

grote voet berekend, samengesteld met Eric Schoones, in De Kleine Aarde, nr. 149, 2009. 

 

MV Mondiale Voetafdruk in het kort. Nieuwspagina’s met een artikel en berichten over de 

Voetafdruk, zoals: Eerste bier met Footprint-label – Voetafdruk in Monitor Duurzaam 

Nederland, samengesteld met Eric Schoones, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 150, 2009. 

 

MV Mondiale Voetafdruk in het kort. Nieuwspagina’s met een artikel en berichten over de 

Voetafdruk, zoals: CO2- op voedsel-etiketten in Zweden – Voetafdruk van alle provincies 

berekend, samengesteld met Eric Schoones, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 151, 2009. 

 

Mijn eerste Shell-aandeelhoudersvergadering! Over de campagne www.follow-this.org , 

gepubliceerd op de site www.Husserl.nl op 15 juli 2016. 

 

Naar China voor een niet-duurzaam plan?  Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 7 november 2013. 

 

Nationaal statiegeldsysteem. Bericht over het landelijk gezamenlijk gebruiken van standaard 

glazen potten door biologische bedrijven, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 32, 1980.  

 

‘Natuur je buur’ kan meer zijn dan tegeltje lichten – Projekten van Alkmaar tot Ubach over 

Worms. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 55, 1985. 

 

Natuurlijk Basisinkomen. Column in het Brabants Dagblad, 14 juni 1997. 

 

Natuurmonumenten wil een milieu- en natuurvriendelijke landbouw. Artikel in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 37, 1981. 

 

Nederland eet uit buitenlandse ruif – Eigen landbouw stilt niet eens helft van nationale 

honger. Artikel over het onderzoek ‘Landgebruik door Nederland’ van H.J.S. Rietveld, in 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

 

Niet scheiden? Dan meer betalen. Artikel over het belang van afvalscheiding en meer 

moeten betalen voor ongescheiden afval, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 60, 1987. 

 

Nieuw bezoekerscentrum voor de amateurtuinder – Vanaf 15 juni 1986 op De Kleine Aarde. 

In tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 57, 1986. 

 

Nieuwe economie, ware winst – Bedrijven en instellingen zouden bewust maar waarden 

moeten creëren dan alleen geld, met name op ecologisch en sociaal gebied. Artikel, samen 

http://www.husserl.nl/index.php/archief/2016/7
http://www.follow-this.org/
http://www.husserl.nl/
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met Inge Kouw, over de ontwikkeling van de Economy for the Common Good (ECG) in 

Nederland en de werkgroep ‘Ware Winst Brabant’, in het tijdschrift ZOZ, nr. 150, 2019. 

 

Nieuwe kans voor kringloopcentrum – Na faillissement in Boxtel. Artikel over een nieuw 

initiatief, op basis van recent onderzoek, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 63, 1987. 

 

Nieuwe stappen nodig voor duurzame gemeenten – Nederland is toe aan een nieuwe impuls 

voor het werken aan eco-steden en duurzame gemeenten. Artikel over de goede 

ontwikkelingen met de Lokale Agenda 21 in Europa en de achterstand in Nederland, in 

Project & Nieuws van de Stichting Duurzame Solidariteit, nr. 13, voorjaar 2003. 

 

Nieuwe toekomst voor ‘dure zak’ – Past wonderwel in nieuw afvalbeleid. Artikel over 

effectieve stimulering van afvalscheiding in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 53, 1985. 

 

Nieuws over Onze Gezamenlijke Toekomst – Tweede Kamer onderkent belang Brundtland-

rapport. Artikel over de goede ontvangst van het VN-rapport ‘Our Common Future’ door 

diverse organisaties en de Tweede Kamer. In het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 66, 1988. 

 

Nieuw type verdeelcentrum in opkomst – Speelgoed, aardewerk en kringlooppapier-

producten geven de winkelier meer speelruimte. In tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980. 

 

Ode aan jubilerend Omslag – Wat heeft Omslag in de afgelopen 25 jaar betekend voor 

mensen die zich inspannen om de wereld beter te maken. Bijdrage aan het jubileumjaar, 

samen met anderen, in het tijdschrift ZOZ – Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 149, 2019. 

 

Omdat het zo westers is. Artikel over een herdruk op A3-formaat van de poster ‘Mínder vlees 

mevrouw, u weet hopelijk al waarom!, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 32, 1980. 

 

Onbegrijpelijk manco in denken van Fresco – Niet de biologische landbouw maar de 

intensieve veehouderij slokt wereldwijd de meeste landbouwgrond op. Artikel in Trouw, op 5 

januari 2013. 

 

Ongemakkelijke waarheden. Artikel in de reeks standpunten van De Kleine Aarde, nu over 

het feit dat we rond 1972 door de duurzaamheidsbarrière van de Aarde zijn geschoten, we nog 

gevaarlijke stoffen gebruiken, en de natuur in gevaar is, in De Kleine Aarde, nr. 151, 2009. 

 

Ongewenste kinderen moeten we zéker helpen voorkómen – Waar blijft toch het 

bevolkingsbeleid? Artikel samen met Hans Lyklema, gepubliceerd op de site www.Husserl.nl  

op 1 oktober 2016.  

 

Onze Aarde morgen. Artikel over het rapport ‘Onze Aarde morgen’ van de Universele 

Commissie voor Milieu en Ontwikkeling, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 73, 1990.  

 

‘Onze Gezamenlijke Toekomst’ vloog de deur uit. Artikel over de snelle uitverkoop en 

herdruk van de Nederlands samenvatting van het VN-rapport ‘Our Common Future’, 

geschreven door Thijs de la Court, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 66, 1988. 

 

Ook Boerenmarkt in Eindhoven. Artikel over de start van vierde Biologische Boerenmarkt in 

Noord-Brabant, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 102, 1997. 

 

http://www.husserl.nl/
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Op de vingers tikken. Column over handhaving in het Brabants Dagblad, 6 februari 1999. 

 

Op de zon gericht en bij elkaar. Redactioneel van het themanummer ‘Samen werken, wonen, 

overleven’ van het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 33, 1980. 

 

Open brief – aan de heer Sim L. Speyer. Deze open brief over het rangschikken van kunst 

aan de muur werd gepubliceerd in ‘Groepsnieuws’ van de Sikkens Groep, in 1967.  

 

Open brief aan Tonky. Kritische reactie op het artikel over ‘Kunst?’ van Tonky (pseudoniem) 

in het maandblad ‘Doe’ van de Katholieke Jeugd- en Jongeren-commissie in Oegstgeest, nr. 

2, februari 1968. 

 

Op gelijke voet. Brief over Lokale Agenda 21 en Mondiale Voetafdrukken in NG-magazine, 

van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, Den Haag, 13 april 2001. 

 

Op te grote voet. Column over de Voetafdruk in het Brabants Dagblad, 18 januari 1997. 

 

Organiseer zelf een hergebruikmarkt – Zo Goed Als Nieuw. Artikel op basis van de goede 

ervaringen in Boxtel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 41, 1982. 

 

Over bevolking en Voetafdrukken. Artikel in de rubriek ‘Standpunt DKA’ over de 

‘duurzaamheidsbarrière’ en de formule van onze totale Mondiale Voetafdruk op de Aarde: 

Bevolking X Consumptie per persoon, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 149, 2009. 

 

Over diftar, fijnstof en zonnepanelen. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 14 oktober 2010.  

 

Over bomen, hout stoken, fijnstof en klimaat – Is het nog wel verantwoord hout te 

verbranden? Artikel in de Krant van de Aarde, nr. 4, 2017. 

 

Overleg over konkurrentievervalsing. Artikel over een eerder gestuurde brief van 23 

organisaties over oneerlijke concurrentie aan Minister Braks, en het formele overleg dat erna 

ontstond met de biologische sector, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

 

Partij zonder duurzaamheid niet van deze tijd. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 8 december 2005. 

 

PEACE Consumentenbeweging. Ingezonden brief over deze nieuwe organisatie en het 

bestaan van CAP, een progressieve consumentenorganisatie in Maleisië, waar ook de 

Consumentenbond lid van bleek, in ZOZ, Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 65, 2005.  

 

Per vliegtuig naar onze vakantie: het kàn niet meer. Artikel in Trouw, 1994 of 1995? 

 

Petitie van veel organisaties voor een veel kleinere mondiale voetafdruk. Artikel in het 

tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 2, najaar 2019. 

 

Petitie van veel organisaties voor veel kleinere mondiale voetafdruk. Artikel in de Krant van 

de Aarde, nr. 1, 2019. 

 

Pillen of pedalen. Column over gezondheid in het Brabants Dagblad, 3 oktober 1998. 
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Piramide tussen kruiden. Artikel over de komst van een voorlichtings-Piramidehuis op De 

Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Plan voor eerlijke quotering van fossiele energie. Artikel over een effectieve en ook 

rechtvaardige aanpak van de klimaatontwrichting, gepubliceerd in het boek ‘Energieslank 

leven met Klimaatdukaten’ van David Fleming, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 148, 2009. 

 

Pleidooi om te stoppen met hout stoken – We zouden geen hout meer moeten stoken, betoogt 

milieu-activist Jan Juffermans. Argumenten zijn de CO2-uitstoot en fijnstof. Artikel in het 

tijdschrift ZOZ – Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 142, 2017. 

 

Pleidooi voor aantrekkelijke tunnelkorting. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 5 december 2013. 

 

Pleidooi voor heffing op landbouwgif – Milieuorganisaties: schade bedraagt honderden 

miljoenen. Artikel over het voorstel van De Kleine Aarde, Natuurverrijking en Mondiaal 

Alternatief om de vervuiler te laten betalen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 63, 1987. 

 

Pleidooi voor meer groen in centrum. – Jan Juffermans reageert op ‘Boxtel binnen de 

bruggen’. Artikel van Henk van Weert in regiokrant Brabants Centrum, 24 oktober 2019.  

 

Pluimwinnaar geeft geld door. Artikel over de uitreiking van De Groene Pluim van De 

Kleine Aarde aan Luud Schimmelpennink vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied 

van milieuvriendelijk vervoer, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 91, 1994. 

 

Politiek koken. Bespreking van het kookboekje ‘Eten, koken en de Derde wereld’ van de 

werkgroep Suriname/Derde wereld en de Rooie Vrouwen Amsterdam, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 39, 1981. 

 

Redactioneel over het thema ‘Milieubewust in en om het huis’, met vele tips voor o.a. 

hergebruik en optimaal ruimtegebruik, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 25, 1978.  

 

Red de Aarde – Een duur maar indringend aktieboek. Artikel over het indrukwekkende en 

alarmerende boek van Jonathan Porritt, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 79, 1991. 

 

Reformwinkels worden ‘zoveel mogelijk’ biologisch. Artikel over de plannen van de 450 

reformwinkels in Nederland, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 67, 1988. 

 

Regionale ontwikkeling onmisbaar voor Europese landbouw. Artikel en verslag over het 

bijwonen van de EU-conferentie ‘Eigen landbouw in eigen regio’ in de Baskische stad Zestoa, 

met ruim 250 deelnemers, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 77, 1991. 

 

Renovatie is veel beter voor het klimaat dan sloop. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 28 maart 2019. 

 

Renoveer het Liduinaziekenhuis, alstublieft! Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 18 juli 2019. 
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Rotterdam – Bureau voor hergebruik en reparatiewerk. Artikel in het tijdschrift De Kleine 

Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Schaduw Markt: heerlijk koel onder de bomen! Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 15 september 2016. 

 

Schaliegas hebben we niet meer nodig. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 10 maart 2011. 

 

Schaliegas niet meer nodig. Ingezonden brief in het Brabants Dagblad, 10 maart 2011. 

 

Scha(n)de, die 130 km! Ingezonden brief in het Brabants Dagblad, 15 februari 2011. 

 

Scheve schaats met subsidie. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 11 augustus 2016. 

 

Schoepraderen in de Dommel – Mike uit Boxtel wint energieprijs. Artikel over het plan van 

Mike Dongelmans voor een waterkrachtcentrale in de rivier De Dommel, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 30, 1979.  

 

Schone Lucht? Akkoord! Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 7 januari 2021. 

 

Schrijf Aarde voortaan met een hoofdletter. Opinie-artikel in het Nederlands Dagblad, na 

een interview in die krant met Aarde zonder hoofdletter ondanks verzoek…, 29 juli 2016 

 

SDG’s en welvaart: een paradox? – Blinde vlek. Kritische beschouwing in het tijdschrift 

Milieu van de VVM, mei 2018. 

 

Sicco Mansholt ontvangt nieuwe brochure. Artikel over de aanbieding in Den Bosch van de 

brochure ‘Naar een gezonde landbouw’ van DKA aan oud-landbouwminister en eerste Euro-

commissaris voor Landbouw Sicco Mansholt, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 73, 1990. 

 

’s-Gravenzande – Kompostbaktest. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 38, 1981. 

 

Slimme Toestanden. Enkele bijdragen aan deze rubriek in het tijdschrift De Kleine Aarde, 

zoals een kast maken met weinig materiaal en een kookkist maken van een oude TV, 

gepubliceerd gedurende de jaren 1980-1982.  

 

Sociale vredesdienst – Opleiding op komst van geweldloze verdediging van mens en milieu. 

Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 39, 1981. 

 

Spuiten maakt ons giftig. Artikel over het boekje met dezelfde naam van Kees Beaart, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 51, 1984.  

 

Stap vooruit voor Voetafdruk. Artikel over de start van het proefproject voor het gebruik van 

de Mondiale Voetafdruk in 8 Nederlandse gemeenten, in De Kleine Aarde, nr. 109, 1999.  

 

Stop met cursus ‘vliegangst’. ‘Brief van de dag’ in de gratis krant Metro, 9 februari 2010. 
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Straks voorrang voor schone groenten en zuivel? – Aktie ‘Konkurrentievervalsing’ leidt tot 

biologische landbouwraad. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 56, 1986. 

 

Streekproducten uit de Meierij. Artikel over de uitgave van een gratis gidsje over de 

streekproducten in genoemde gebied van Brabant, door De Kleine Aarde in samenwerking 

met de VVV in Den Bosch, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 122, 2002. 

 

Symposium ‘Het Vleesvraagstuk’. Artikel over het geplande programma in Hotel Smits in 

Utrecht op 12 september 1987, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 61, 1987. 

 

Symposium in Boxtel over Brundtlandrapport. Artikel over het symposium ‘Duurzame 

ontwikkeling in de praktijk’ van de gemeente Boxtel, de Alliantie voor Duurzame 

Ontwikkeling en DKA op 10 oktober 1990, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 74, 1990. 

 

’t Boldercentrum wil niet groter groeien. Artikel over het regionale voedsel-verdeelcentrum 

dat voortkwam uit De Kleine Aarde, samen geschreven met Huub Bosse voor het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 32, 1980. 

 

Teel je eigen huis. Artikel over duurzame ideeën op de Expo 2000 in Hannover en o.a. het 

boek ‘Grow your own house’ met bamboe, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 116, 2001.  

 

Te hard voor de Aarde – Maak milieu kostbaarder dan tijd. Bijdrage aan het thema ’Tijd om 

te leven’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 82, 1992. 

 

The Small Earth komt snel van de grond – Keniaans centrum voor biologische landbouw 

wordt koördinatiepunt voor Afrika. Artikel over de opening van het centrum ‘The Small 

Earth’ van het Kenya Institute of Organic Farming (KIOF), in De Kleine Aarde, nr. 86, 1993. 

 

’t Is grauw, dus goed. Redactioneel voor het themanummer ‘De bloeiende handel in Beter 

Eten’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 37, 1981.  

 

Tien jaar uitgeverij – Stapel stencils groeide uit tot kompleet fonds. Artikel over de eigen 

uitgeverij van De Kleine Aarde in Boxtel, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 40, 1982. 

 

Tijd om te leven – Motto van twintigjarige Kleine Aarde. Artikel over de vele visies op tijd, in 

relatie tot een milieubewuste leefstijl, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 80, 1992. 

 

Tijd voor Eko-Glasnost in landbouwblok – Desnoods via parlementaire enquête. Artikel 

over de mooie succesverhalen over onze landbouw terwijl allerlei ernstige problemen de pan 

uit rijzen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 74, 1990. 

 

Timmeren aan de alternatieve weg – Goed promotie-materiaal Milieuvriendelijk werk. 

Artikel over het project ‘Het milieu als werkgever’ van het Landelijk Milieu Overleg, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 50, 1984. 

 

Toch nog even over de (autovrije) Markt van Boxtel… Bijdrage voor de Vrije Tribune van 

de regiokrant Brabants Centrum, 2 maart 2017. 

 

Toch zeker niet terug naar ‘normaal’! Bijdrage aan ‘Stemmen van de leden van de WFBN’ 

over de periode na corona, in het tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 2, najaar 2020. 
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Toekomststoel gemeenteraad?  Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 5 april 2018. 

 

Toekomst voor luchtschepen – Duurzaam vervoer. Artikel over voordelen en mogelijkheden 

van luchtschepen, zoals de Zeppelin NT, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 123, 2002.  

 

Toen de Aarde te klein werd…Artikel in de Krant van de Aarde, nr. 3, 2018. 

 

Toverdoos en wegwerpgebouwen. Column in het Brabants Dagblad, 11 mei 1996. 

 

Uw steentje. Oproep voor ideeën en suggesties voor oplossing van bepaalde problemen in de 

parochie, in het maandblad ‘Doe’ van de Katholieke Jeugd- en Jongeren-commissie in 

Oegstgeest, nr. 6, juni 1967. 

 

Vaker met de bus – Bus het zuinigst. Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 43, 1982. 

 

Vanaf nu schrijven wij Aarde met een hoofdletter A. Artikel in de Krant van de Aarde, met 

steun van de redactie, herfst 2014. 

 

Van Cooth-hoeve heropend! Artikel over het weer in gebruik nemen van het gebouw na 

herstel van de grote brand in 1977, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 32, 1980. 

 

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering. Artikel in het tijdschrift ‘Eén Wereld’ 

van de WFBN, jaargang 45, nr. 1, voorjaar 2020. 

 

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering – Jan Juffermans schreef zijn pleidooi 

voor meer regionale productie voordat corona in het land was. Nu heeft het een nog grotere 

actualiteit, omdat het ook een antwoord is op die crisis. Artikel in het tijdschrift ZOZ – 

Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 157, 2020.  

 

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering. Column met vooral de 11 voordelen 

van regionalisering, in de Krant van de Aarde, nr. 6, 2019. 

 

Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering. Artikel met alle argumenten en de 11 

voordelen, in Milieu-Visie, het ledenbulletin van Milieudefensie, nr. 2, winter 2020.   

 

Van NME naar ‘Earth Education’ of  Duurzaamheidseducatie. Pleidooi in Nieuwsbrief nr. 

7 in 1997 van Lokale Agenda 21 in Brabant. 

 

Veel te veel voor de Aarde. Bespreking van het boek ‘Teveel – Overbevolking, biodiversiteit, 

stadsvossen en de pandemie’ van Jelle Reumer, in de Krant van de Aarde, nr. 6, 2020. 

 

‘Verenigde Naties moeten voor Aarde noodtoestand uitroepen’ Groot interview door Frans 

van Halder, in het Brabants Dagblad, 24 november 2014. 

 

Verkeersgroepen in Nederland en België. Artikel met overzicht en beschrijving van de 

diverse vervoers-organisaties in beide landen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 29, 2019.  
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Verkiezingen: meer doen tegen klimaatcrisis. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 4 februari 2021.  

 

Vers is altijd beter, behalve per vliegtuig. Artikel, samen met Anneloe Rijpkema, over het 

belang van verse voedselproducten en het energiegebruik, met een ranglijst van lokaal tot 

mondiaal, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 93, 1995. 

 

Vervuiler betaalt nog lang niet de kosten die hij veroorzaakt. Bijdrage aan Open Forum in de 

Volkskrant, 24 juli 1984. 

 

Vervuiling is flagrante schending mensenrechten. Bijdrage aan Open Forum van de 

Volkskrant, 14 maart 1989. (I.p.v. ‘Vervuiling’ had er ‘Beslag op grondstoffen’ moeten 

staan.) 

 

Verwondering over de kleine Aarde. Boekrecensie over ‘Onze Aarde’ met schitterende 

ruimtefoto’s en de verwondering van astronauten, in De Kleine Aarde nr. 69, 1989. 

 

Vijver dempen voor mensen van buiten Boxtel? Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 13 oktober 2011. 

 

Vleessector wil nu mensen van buiten Europa. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de 

regiokrant Brabants Centrum, 11 juni 2020. 

 

Vliegen voor lol kan echt niet meer. Ingezonden brief, geplaatst in de gratis krant Spits, 26 

januari 2010. 

 

VNR: Handel in vele handen. Artikel over de internationale reformbeweging, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 37, 1981. 

 

Voetafdruk-quotering: effectief én rechtvaardig. Artikel over de relatie tussen de grote 

mondiale verschillen tussen de nationale en persoonlijke Voetafdrukken en de 

Mensenrechten, in het tijdschrift Milieu van de VVM, mei 2018. 

 

Voetafdruk van acht gemeenten berekend. Artikel over het verslag van fase I van het 

proefproject van De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 112, 2000. 

 

Voeten in de klei. Artikel over de opening van de tentoonstelling ‘Walk of Fame’ op De 

Kleine Aarde, met voetafdrukken in glas van min of meer bekende Nederlanders, geopend 

door Wouter van Dieren met zijn voeten in de klei, in De Kleine Aarde, nr.118, 2001. 

 

Vooral ongewenste kinderen voorkómen – Hoog tijd voor bevolkingsbeleid… Artikel in de 

Krant van de Aarde, nr. 1, 2018. 

 

Voor paal staan. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 21 

november 2019. 

  

Vrouwen en duurzaamheid. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 29 oktober 2020. 
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Vrijheid binnen Aarde-aandeel – Ecological Footprint maakt ‘milieugebruiksruimte’ beter 

hanteerbaar. Artikel in De Kleine Aarde nr. 99, winter 1996. 

 

Waardering voor footprint. Verslag van het doordenkdebat over de Ecologische Voetafdruk 

in Utrecht met o.a. landelijke politici en gespreksleider Kees Waagmeester, in het tijdschrift 

De Kleine Aarde, nr. 104, 1998. 

 

Waarom de rode pater zijn auto wegdeed – Professor Hoefnagels sj: ‘Laat ze maar. Het komt 

wel’. Interview in tijdschrift De Kleine Aarde nr. 64, 1988.  

 

Waar staat De Kleine Aarde? Redactioneel voor het themanummer ‘Het belang van utopieën’ 

van het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 31, 1979. 

 

Wat deden wij in India? – Export vaak stukje neokolonialisme. Artikel over de deelname aan 

de International Exposition of Rural Development, 5 – 15 februari 1984, in het tijdschrift De 

Kleine Aarde, nr. 50, 1984. 

 

Wat een scha(n)de, die 130 km. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 17 februari 2011. 

 

Wat een topweek voor de Aarde. Bijdrage over de gewonnen Shellzaak door Milieudefensie + 

ruim 17.000 mede-eisers + 6 andere organisaties, en andere successen die week bij Chevron 

en Exxon, in de rubriek Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 3 juni 2021. 

 

Water Footprint maakt verdelingskwestie hanteerbaar. Artikel over de water-voetafdruk, die 

Arjen Hoekstra ontwikkelde, op basis van de mondiale ecologische voetafdruk, in het 

tijdschrift Milieu van de VVM, mei 2015. 

 

Waterpaleis aan de Dommel. Column in het Brabants Dagblad, 23 maart 1996. 

 

Wat heeft u grote voeten! – Als iedereen net zulke grote voeten zou hebben als wij, dan zou 

de wereld te klein zijn. Canadese wetenschappers berekenden de ekologische voetstap. Artikel 

over het eerste boek over het model en over het Eerlijk Aarde Aandeel, in ZOZ, nr. 23, 1998. 

 

Wat houtstokers echt moeten weten. Bijdrage over de grote uitstoot van (ultra)fijnstof door 

houtstook, voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants Centrum, 25 februari 2021. 

 

Wat is er in Boxtel aan de hand? Artikel over een conflict met twee medewerkers, samen 

geschreven met Geert Knobbe, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 50, 1984. 

 

Weer leren voorzien in de eerste levensbehoeften – John Seymour bezoekt De Kleine Aarde. 

Artikel over het schrijfwerk en de ervaring van Seymour op zijn educatieve boerderij in 

Wales, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 30, 1979. 

 

Wegwerpmuseum in Boxtel. Artikel over het plan voor een Wegwerpmuseum met een 

collectie van allerlei wegwerpartikelen, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 72, 1990. 

 

We hebben nog een Aarde nodig… - Zuivere koffie lost het groot-grondgebuik niet op. 

Artikel in het tijdschrift De Kleine Aarde nr. 65, 1988. 
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We leven op te grote voet – Gastopinie over bevolkingsgroei, samen geschreven met Hans 

Lyklema, in het Brabants Dagblad, 24 maart 2017. 

 

We moeten het (weer) zelf doen… - ‘PMB’ van De Kleine Aarde belooft lastenverlaging van  

f 5000,-. Artikel over de lancering van het Persoonlijke Beleids Plan n.a.v. het Nationaal 

Milieubeleidsplan (NMP), in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 69, 1989. 

 

We moeten het zelf weten. Redactioneel over het thema ‘Wie leert wie wat?’ en de keuzes die 

we zelf kunnen maken, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 36, 1981. 

 

Wees loyaal, koop lokaal! Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant Brabants 

Centrum, 2 april 2020. 

 

Welvaart? Kom nou! Column over de afnemende welvaart bij een groeiende economie, in het 

Brabants Dagblad, 16 mei 1998. 

 

Werken aan een mondiale cultuur – ‘Er is genoeg voor ieders behoeften’. Artikel in het 

tijdschrift De Kleine Aarde nr. 60, 1987. 

 

Werk samen aan een schone wereld. Artikel over de start van een grote milieu-campagne 

tussen Earth Day en Wereldmilieudag, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 76, 1991.  

 

Wie ontwikkelt wie?  Artikel over het bezoek en het werk van o.a. Mohamed Idris en dr. 

Martin Khor van de CAP in Maleisië, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 52, 1985. 

 

Windmolen op Boxtelse flat. Artikel over de energieplannen binnen ‘De Duurzame Driehoek’ 

(het gebied tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg) voor een proef met zeven windmolens 

in de bebouwde omgeving, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 137, 2006. 

 

Winkeldeuren ook dicht voor Groningers. Bijdrage voor de Vrije Tribune van de regiokrant 

Brabants Centrum, 8 februari 2018. 

 

Zelfs goud is niet duurzaam. Artikel over het rapport ‘Mining in tropical regions – 

Ecological impact, Dutch involvement’ van IUCN, in De Kleine Aarde, nr. 102, 1997. 

 

Zestig gemeenten geven duurzame ideeën. Artikel over de eigen publicatie van de ‘Guide to 

Good Practice – Sustainable Lifestyles’ voor de organisatie Towns & Development, in het 

tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 94, 1995. 

 

Zeppelin op zonne-energie. Artikel over een zeven meter lang luchtschip van de Japanse 

firma Sanyo Electric bedekt met zonne-panelen, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 96, 1996. 

 

Zeppelins van Fokker? Column over luchtschepen in het Brabants Dagblad, 10 februari 

1996. 

 

Zet u in voor Fair Pricing! – Open brief van De Kleine Aarde aan de eurocommissaris 

Neelie Kroes, Artikel over de brief over oneerlijke concurrentie in de landbouw, omdat voor 

schade en vervuiling nog niet betaald wordt, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 140, 2007. 
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Ziek van een teddybeer! Artikel over onverwachte gevaren en risico’s, beschreven in het 

boek ‘Elektrostress en Gezondheid – Invloed van elektriciteit en zenders’ geschreven door dr. 

Ir. Michiel Haas (uitgeverij NIBE), in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 134, 2005. 

 

Zij doen er wat aan – Landelijke organisaties. Namen, adressen en hun doelstelling van 

organisaties voor dierenwelzijn, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 35, 1980. 

 

Zij helpen anders om te gaan met kostbare ruimte. Artikel met overzicht van organisaties die 

actief zijn met anders bouwen en wonen, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 33, 1980. 

 

Zo min mogelijk zonnepanelen! – Bijdrage voor de Vrije Tribune van regiokrant Brabants 

Centrum, 17 september 2020. 

 

Zo wordt het geen Nationaal Milieu Programma. Artikel met kritiek op het nieuwe NMP 

waar biodiversiteit en klimaat niet in staan, omdat het andere ministeries betreft. Samen 

geschreven met Sjef Staps en Gerrit Stegehuis, in het VVM-tijdschrift ‘Milieu’, mei 2021. 

 

Zo wordt ook het klimaat gesloopt. Bijdrage over het slopen in Boxtel van goede panden, nu 

en voorheen, in de Vrije Tribune van regiokrant Brabants Centrum, 1 juli 2021. 

 

 

2. Geschreven boeken en brochures 
 

Beter voor Boxtel – Handreiking verkiezingsprogramma’s 1986-1990. Uitgave De Kleine 

Aarde, Boxtel 1985. 

 

Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn – Eerste aanzet van een literatuurlijst van een 

Zuid-Hollands dorp met een buitengewoon boeiende, ruim 1900 jaar lange geschiedenis. 

Samengesteld door de Literatuurgroep van de Vereniging Oud Valkenburg (tot 1978). Eigen 

uitgave, Boxtel 1981. 

 

De Duurzame Stad. Boek van De Kleine Aarde, Samen geschreven met collega Harrie 

Perebooms en mensen van uitgeverij Æneas, Best 1998, ISBN 90-75365-11-X. 

 

De Kleine Aarde doet een boekje open… - Over milieuveilige landbouw, politiek met mes en 

vork, onuitputtelijke energiebronnen; experimenten en activiteiten van het project in Boxtel, 

boekje van De Kleine Aarde, Boxtel 1983. 

 

Doe het thuis: Geld én milieu sparen. Ekologische Alternatieven nr. 18, uitgave De Kleine 

Aarde, Boxtel 1985. 

 

Duurzame Leefstijlen in aantrekkelijke dorpen en eco-steden – Inspirerende projecten uit 

meer dan 50 gemeenten en ideeën ter versterking van de mondiale dimensie in de Lokale 

Agenda 21, uitgave NCDO, Amsterdam 1996.  

 

Duurzame ontwikkeling. Maak er in Boxtel een punt van! – Ideeënbundel voor Boxtels 

beleid 1990-1994. Uitgave gemaakt met de Werkgroep ‘Mondiaal denken, lokaal handelen’, 

Boxtel, 1989. 
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Gemeenten en de Mondiale Voetafdruk. Brochure over de mogelijkheden van het model van 

de Voetafdruk voor gebruik op lokaal niveau. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 2003. 

 

Het verkeer in en om Valkenburg aan de Rijn. Nota tegen de aanleg van de S4, met een 

alternatieve randweg. Samen geschreven met enkele dorpsgenoten en de Werkgroep Fiets uit 

Leiden, Valkenburg aan de Rijn, 1974. 

 

Hoeveel Aarde nemen we (on)eigenlijk in beslag? – Nut en noodzaak van ‘Ecological 

Footprints’. Brochure n.a.v. het Doordenkdebat over de Ecological Footprint, georganiseerd 

door De Kleine Aarde op 17 februari 1998 in Utrecht, uitgave De Kleine Aarde, 1998.  

 

Holland a bit different – Verslag van de deelname vanuit de Nederlandse Eko- en Memo-

beweging aan de International Exposition of Rural Development, New Delhi 5 – 15 februari 

1984. Uitgave van De Kleine Aarde, Boxtel 1984.  

 

Ik en de wereld (Het verhaal van Bold en Janine) / De wereld en ik (Dossier Jan 

Juffermans), kantelboek door Kees Waagmeester en de dossierbijdragen van Jan Juffermans, 

Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam 2006, 232 pag., ISBN 90 5637 801 5. 

 

Kort over lang geleden – Mijn mini-memoires op een kleine Aarde. Uitgave in eigen beheer, 

40 pp., Boxtel 2016. Ook uitgegeven als e-book en te vinden op www.janjuffermans.nl . 

 

Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk – Over de mondiale gebruiksruimte, 

duurzaamheid en mensenrechten, door Jan Juffermans, uitgave in samenwerking met 

Lemniscaat, Boxtel 2006, ISBN 90 5637 839 2, 160 pag.. 

 

Small is Beautiful, of Wie ’t microfiche niet eert is het boek niet weerd. Jubileumboekje van 

uitgeverij Inter Documentation Company: 1957-1977, Leiden, 1977. 

 

Valkenburg aan de Rijn in oude ansichten. Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zaltbommel 

1974 (eerste druk), 1980 (tweede druk), 1987 (derde druk), ISBN 90 288 4098 2. 

 

 

3. (Hoofd)stukken in boeken en andere publicaties 
 

Beter meten van welvaart en welzijn – Indicatoren voor een duurzame en solidaire economie. 

Brochure van het Platform DSE onder redactie van Bart de Boer, Jan Juffermans en Lou 

Keune, met 2 eigen hoofdstukken: ‘De Mondiale Ecologische Voetafdruk’ en ‘De Living 

Planet Index meet populaties van wilde diersoorten’. Uitgave van Platform DSE, 2012.  

 

Duurzaamheid in het beroep D – Keuzedeel K0031. Lespakket over duurzaamheid en de 

Voetafdruk voor het VMBO, met inhoudelijke bijdragen van Patricia van Rooij en Jan 

Juffermans, uitgave van Savantis in Waddinxveen, maart 2017. 

 

Duurzaamheid in het beroep D – Keuzedeel K0031. Lespakket over duurzaamheid en de 

Voetafdruk voor het VMBO, met nieuwe en actuele bijdragen van Patricia van Rooij en Jan 

Juffermans, uitgave van Savantis in Waddinxveen, 2021. 

 

http://www.janjuffermans.nl/
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DuurzameLeefstijlen: Leuk, variabel en op maat! Tekst van mijn lezing tijdens de studiedag 

‘Duurzaam zullen we leven’ in het verslag van die studiedag op 13 december 1994. Uitgave 

Landelijk Milieu Overleg, Utrecht 1995. 

 

Duurzame Ontwikkeling: Maak er LOKAAL een punt van – Ideeën voor gemeentelijk 

mondiaal beleid 1990-1994. Samen met een nationale werkgroep samengesteld, uitgave van 

de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling, Utrecht 1989. 

 

Ecostad; schoon en gezond. Hoofdstuk 9 in Ander Geluk: Visie van De Kleine Aarde, 

uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1995, ISBN 90 6454 5170. 

 

Eenentwintigste eeuw: een droom van een werkelijkheid, redactie Piet Reckman. Bijdrage 

over een basisinkomen van moeder natuur. Uitgeverij Stichting Mondiaal Sociale Beweging, 

Odijk, 1998. 

 

Maak er een punt van: Milieu, Vrede, Derde Wereld – Aanbevelingen voor de 

verkiezingsprogramma’s Tweede Kamer 1986-1990. Samen met een nationale werkgroep 

geschreven, uitgave Nederlands Centrum voor Democratische Burgerschapsvorming, 

Amsterdam 1986. 

 

Macro Economische Verkenningen + 2013 – Rechtvaardige voetafdruk ver overschreden – 

Duurzame oplossingen bekend. Alternatief rapport voor de Tweede Kamer op Derde Dinsdag 

in 2013, samen met 6 andere auteurs, aangeboden door het Platform DSE, voorjaar 2013. 

 

Milieu Ideeënboek. Namens De Kleine Aarde diverse ideeën aangeleverd, die hierin zijn 

gepubliceerd. Uitgave Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1989. 

 

Naar een gezonde landbouw. Het hoofdstuk De ‘wereldboerderij’ is failliet’ geschreven. 

Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel, 1990. 

 

Tijd om te leven – Verslag van het symposium op 17 oktober 1992. De bijdrage ‘De positieve 

verrassingen van een duurzame leefstijl’, uitgave De Kleine Aarde, 1992. 

 

Tijdrit met de Aarde 1968-2018 – Herinneringen en ervaringen 50 jaar Club van Rome. 

Boek met bijdragen van 60 personen, redactie: Eric-Jan Tuininga en Wouter van Dieren, met 

op pag. 82: Grenzen aan de Groei heeft mijn leven bepaald, door Jan Juffermans.  

 

Van doemdenken naar inclusief handelen. Hoofdstuk 1 van de uitgave Creatief met de 

crises, nr. 8/9 van de serie Katernen 2000 van uitgeverij De Horstink, Amersfoort 1983. 

Samen geschreven met Wim Robben. 

 

Van experiment tot educatie. Hoofdstuk 3 in Ander Geluk: Visie van De Kleine Aarde, 

uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1995, ISBN 90 6454 5170. 

 

Vlees…daar zit méér achter. Samen met vijf collega’s geschreven publicatie voor het DKA-

jubileumcongres in 1987 over het vleesvraagstuk. Uitgave De Kleine Aarde, Boxtel 1987. 
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4. Artikelen en publicaties in het Engels en Zweeds 

 

Big Footprints on a Small Earth – Local Agenda as a Process of Learning Thinking 

Globally, Acting Locally. Chapter in Local Agenda 21: Through Case Method Research and 

Teaching Towards a Sustainable Future. Proceedings of the 16th International Conference on 

Case Method Research and Case Method Application in 1999 in Kaunas, Litouwen,. 

Publication of WACRA EUROPE, Rainer Hampp Verlag, München 2000. 

 

De Kleine Aarde (The Small Earth) and other alternative organizations in The 

Netherlands. Publication of De Kleine Aarde, Boxtel 1981. 

 

De Kleine Aarde – början till en kulturrevolution i Holland? Chapter in Välfärd – och 

sedan? Teorier och experiment för ett alternativt samhälle, edited by Nordal Åkerman, 

Malmö 1981, ISBN 91-29-55146-3. 

 

Dutch response to overdevelopment. Two pager for distribution at different international 

conferences like in India about alternative developments, 3-16 February 1984. 

 

Footprints on Earth. Video of sustainable projects in Dutch municipalities. Translation of the 

Dutch video ‘Voetafdrukken op Aarde’. Publication of De Kleine Aarde, in cooperation with 

Corazon, Tilburg 2000. 

 

Lifestyle and human rights. Statement for conferences with a reference to the facts from the 

‘Brundtland-report’ Our Common Future, The Small Earth, Boxtel, 15 march 1990. 

 

Living in an Eco-city. Column in ‘Environmental News from the Netherlands’ nr. 5, 1996. 

 

Some new steps towards a sustainable world: local strategies, a footprint tax and a real 

global deal. Article in ‘Northern Lights’ of ANPED, Amsterdam 2004. 

 

Sustainable Lifestyles, Strengthening  the global dimension to Local Agenda 21 – A Guide 

to Good Practice. Inspiring projects from mainly European cities and towns + Brasil and the 

US. Published by Towns & Development, Den Haag 1995,  ISBN 90 801 139-0-5, 80 pages. 

 

The Global Ecological Footprint; an effective communications ‘indicator’ for the general 

public, enterprises and local authorities. Chapter in Ecosites, Ecocentres and the 

implementation of European Union Environment and Sustainable Development Policies. 

Proceedings of the Final Ecolink Workshop in 2003, edited by J.F. Dallemand and L.C. 

Mottram, Italy 2004. 

 

The Small Earth: aims, organisation & structure, results – Description for those who like to 

start a similar educational project. Publication of De Kleine Aarde, Boxtel 1992. 

 

Towards Footprint Justice - A Fair Earth Share is a Human Right, for present and future 

generations. Power point-presentatie via zoom voor de maandelijkse bijeenkomst van de 

mondiale Wellbeing Economy Alliance, op 17 februari 2021. 
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5. Niet formeel gepubliceerde teksten 

 

Het Verduurzaamde Huis: Apollopad 25, Boxtel. Puntsgewijze beschrijving van alle 

genomen maatregelen in en om het huis, ook om de Mondiale Voetafdruk te verkleinen. 

 

Reisbrieven van een reis van 10 maanden in 1972 en 1973, door ongeveer 25 landen in 

Europa en Azië, samen geschreven en gereisd met Marianne Juffermans-Zandbergen 

 

Rondje Beijing. Vier reisbrieven van een reis van drie maanden in 2004, over land langs de 

noordelijke Zijderoute (via Oekraïne en Kazakstan) naar China en via Mongolië en Rusland 

terug, vooral per trein en vouwfietsen mee. Geschreven samen met echt- en reisgenote 

Marianne Juffermans, 2004. 

 

Van Jungfermann tot Juffermans; enige nieuwtjes over onze stamboom. Verslag van een 

fietstocht in Münsterland op zoek naar onze ‘roots’ in augustus 2004. 

 

Zeven suggesties over meer duurzaamheid in uw nieuwe politieke partijprogramma, 

gestuurd door De Kleine Aarde aan de nationale politieke partijen, Boxtel, 14 maart 2001. 

 

 

 

6. Artikelen op websites, ook international 
 

Boxtel krijgt tweede klimaatburgemeester van Nederland. Artikel over de aanbieding van die 

klimaatrol door Transitie Boxtel, op de site www.duurzaamnieuws.nl, 30 maart 2017. 

 

De Aarde, met hoofdletter A natuurlijk! Artikel over de actie die samen met IVN in Den 

Haag begon, op de site www.husserl.nl*, op 1 januari 2015. 

 

De maatschappelijke incubatietijd moet en kan veel korter – Milieuproblemen zijn sociale 

vraagstukken. Artikel op de site www.husserl.nl*, op 1 juli 2014.  

 

De maatschappelijke incubatietijd van milieuproblemen moet en kan veel korter. Artikel op 

de site www.duurzaamnieuws.nl, 19 juli 2014. 

 

De val van Amerika. Een boekrecensie op de site www.husserl.nl*, op 1 januari 2012. 

 

Electrisch voedsel. Kritische reactie op een artikel over voedsel uit gebouwen met veel led-

verlichting, gepubliceerd op de site www.pala.be, in mei 2021. 

 

Eerlijk Aarde-aandeel is een mensenrecht. Artikel over het belang van ‘Footprint Justice’ en 

de rol van de Mondiale Voetafdruk, op de site www.pala.be, in januari 2018. 

 

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht, Artikel op de sites 

www.platformdse.org en www.duurzaamnieuws.nl , beide op 23 december 2016. 

 

‘Footprint Justice’ and ‘Fair Earth Shares’ is getting more attention. Artikel op de site van 

Resilience in de VS, 1 februari 2021. 

 

Footprint Justice krijgt meer aandacht. Artikel op de site www.pala.be, 31 januari 2021.  

http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.pala.be/
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From global drag to radical regionalization. Artikel gepubliceerd op de site van Resilience 

in de VS: www.resilience.org , 19 januari 2021.   

 

‘Halveren van de Nederlandse Voetafdruk’ moet veel eerder dan 2050! Artikel met de 

reactie van het Platform DSE en de Werkgroep Voetafdruk Nederland op de notitie van het 

PBL met de hier boven geciteerde titel, op de site www.platformDSE.org op 13 juli 2021 en 

op 8 augustus ook op de site www.duurzaamnieuws.nl .  

 

“Het kan in Nederland: geheel van de zon leven!” – Bestaande huizen worden fossielvrij en 

krijgen 0 op de energierekening. Artikel op de site www.husserl.nl*, op 1 juli 2015. 

 

Kleine Aarde-medewerker Jan Juffermans krijgt ‘Sociale Duurzaamheidsprijs’ van 

Gemeente Boxtel. Artikel op www.duurzaamnieuws.nl , 18 oktober 2005. 

 

Mijn eerste Shell-aandeelhoudersvergadering! Artikel in de juli 2016-Nieuwsbrief op de site 

www.husserl.nl *  

 

Op naar de aandeelhoudersvergadering van Shell! Gepubliceerd op de site van het Platform 

Duurzame en Solidaire Economie: www.degrotetransitie.nl , 2018.  

 

Schaliegas leidt tot meer ‘klimaatdoden’. Artikel op de site www.husserl.nl*, op 1 juli 2013. 

 

Towards Footprint Justice: A Fair Earth Share is a Human Right. Artikel op de site van 

Resilience in de VS: www.resilience.org , 4 juni 2020. 

 

Van Mondiaal gesleep naar radicale regionalisering. Artikel op de sites 

www.degrotetransitie.nl  en www.pala.be, respectievelijk eind 2019 en begin 2020. 

 

Waar blijft toch het bevolkingsbeleid? – Ongewenste kinderen moeten we zéker helpen 

voorkómen. Artikel, samen geschreven met Hans Lyklema (Wageningen Universiteit), in de 

oktober 2016-nieuwsbrief op de site www.husserl.nl*.  

 

Wat we blijkbaar niet willen weten… in Nederland. Artikel op de site www.husserl.nl*, op 1  

januari 2013. 

 

Zijn grote voetafdrukken mondiale misdaden geworden? Artikel op de site www.husserl.nl* 

op 1 december 2010.  

 

*Helaas is deze site sinds 2018 niet meer te bezoeken. De artikelen zijn wel bewaard als PDF. 

 

 

7. E-books, posters, power points, video’s en andere media 
 

De kerk en de Mondiale Voetafdruk. Brochure over de mogelijkheden voor kerken om de 

Voetafdruk te gebruiken en ook zelf te meten, in opdracht van de Remonstrantse 

Broederschap, uitgegeven door de De Kleine Aarde, 2001. 

 

De Kleine Aarde en onze Mondiale Voetafdruk. Power point-presentatie die vele vormen en 

in vele gemeenten werd gebruikt in de periode van 1998 tot 2010.  

http://www.resilience.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.degrotetransitie.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.resilience.org/
http://www.degrotetransitie.nl/
http://www.pala.be/
http://www.husserl.nl/
http://www.husserl.nl/
http://www.husserl.nl/index.php/archief/2010/12
http://www.husserl.nl/
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Duurzaam Boxtel op de Kaart. Kaart van Boxtel op A4-formaat met 41 beschreven duurzame 

initiatieven en projecten, uitgegeven n.a.v. de Duurzame Week Boxtel, 4–11 oktober 2015. 

 

Ecologische ontwikkelingen (1970-2021) Power point-presentatie voor een cursus over 

nieuwe economie voor de achterban van het Platform DSE, september 2021. 

 

Gemeenten en de Mondiale Voetafdruk. Uitgebreide folder over de mogelijkheden in 

gemeenten de Voetafdruk te gebruiken, met voorbeelden, uitgave De Kleine Aarde, 2000. 

 

Kalender 1998 van stedenbanden en duurzame ontwikkeling. Van 12 gemeenten en hun 

internationale stedenband zijn duurzame projecten vermeld en de Mondiale Voetafdruk van 

de respectievelijke landen worden vergeleken. Uitgave Instituut voor Publiek en Politiek, 

Amsterdam 1997. 

 

Kort over lang geleden – Mijn mini-memoires op onze kleine Aarde. 36 pp., uitgave in eigen 

beheer, Boxtel 2017. Ook uitgegeven als e-book en te vinden op www.janjuffermans.nl . 

 

Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde? – Klimaatverandering is hét probleem niet … Gratis 

beschikbaar e-boek via www.voetafdruk.eu/mijnhemel , 48 pag., eigen uitgave van ‘Voor 

Mondiale Duurzaamheid’, Boxtel 2012. Werd eind 2017 opnieuw geactualiseerd en van 

nieuwe links voorzien, Boxtel 2017. 

 

Mínder vlees mevrouw!…U weet hopelijk al waarom. Actieposter tegen de campagne ‘Vlees 

mevrouw, u weet wel waarom’ van het Productschap Vee en Vlees, Valkenburg aan de Rijn, 

1974 (eerste druk bij IDC in Leiden, A2). Later vele herdrukken op A3-formaat. 

 

Naar Footprint Justice – Een juridische aanpak van armoede èn rijkdom? Power point- 

presentatie voor een zoombijeenkomst van de Transitie Motor op 22 januari 2021, en op 5 juli 

2021 voor Transitie Nederland. 

 

Radicaal Regionaal – Meer uit eigen regio verkleint vooral onze Mondiale Voetafdruk.  

Power point-presentatie over de 11 voordelen van radicale regionalisering van de economie, 

voor een zoombijeenkomst van Merlijn Twaalfhoven op 24 maart 2021. 

 

Towards Footprint Justice: A Fair Earth Share is a Human Right, for present and future 

generations. Power point-presentatie via zoom voor de maandelijkse bijeenkomst van de 

mondiale Wellbeing Economy Alliance, op 17 februari 2021. 

 

Valkenburg Bulletin. Diverse artikelen in dit kritische huis-aan-huis-bulletin voor 

Valkenburg aan de Rijn in de jaren 1971 en 1972. 

 

Varend naar Kenya. Een videofilm over de (goede) ervaringen met de bootreis van Marseille 

naar Mombassa, Kenya in 1993, voor een uitgebreid bezoek aan het KIOF, Kenya Institute of 

Organic Farming, en hun nieuwe project ‘The Small Earth Kenya’ in Managua.  

 

Voetafdrukken op Aarde – Duurzame projecten in Nederlandse Gemeenten. Video van De 

Kleine Aarde, in samenwerking met Corazon, Tilburg 2000.  

 

 

http://www.janjuffermans.nl/
http://www.voetafdruk.eu/mijnhemel
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8. Artikelen, interviews e.d. met/over Jan Juffermans   
 

10:10-tips van Jan Juffermans van De Kleine Aarde – Aankondiging van open huis op 

‘European Solar Days’ in heel Nederland, door Vara Vroege Vogels, 7 mei 2010. 

 

Aarde. Column van Petra Vogel over de Mondiale Voetafdruk en ‘milieumens Juffermans’, in 

het Brabants Dagblad, 1 november 2006. 

 

Aantal goede voornemens van De Ideale Elf. Artikel over de voornemens van 11 mensen in 

het Brabants Dagblad, 2 januari 2013. 

 

‘Aarde is te klein voor consumptie mensheid’ – Juffermans met petitie naar Kamer. Artikel 

over de aanbieding door het Platform DSE aan de Tweede Kamercommissie voor 

Economische Zaken en Klimaat, in regiokrant Brabants Centrum, 24 januari 2019. 

 

Alle edities van De Kleine Aarde digitaal. Artikel over de digitalisering van de 151 nummers 

van het tijdschrift De Kleine Aarde, te vinden op www.dekleineaarde.nl , onder ‘Archief’, 

gepubliceerd in ZOZ – Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 158, 2020. 

 

Alternatieve troonrede geen grap – Jan Juffermans: hoog tijd dat de politiek wijs wordt. 

Artikel van Ruud Kamphoven over de aanbieding van de troonrede aan Kamervoorzitter 

Dolman door het Landelijk Milieu Overleg, in het Brabants Dagblad, 1984 (?). 

 

Beatrix zal de tekeningen goed bewaren. Artikel van Marc Cleutjens over het bezoek van 

koningin Beatrix (met oranje dahlia’s in haar hand van Jan’s volkstuin) aan de duurzame wijk 

‘In goede Aarde’, in de regiokrant Brabants Centrum, 20 oktober 2005.` 

 

‘Beijing, Mongolië, Rusland en dan naar huis’ – Reisbrief III en IV. Redactionele selectie 

van belevenissen tijdens rondreis per OV, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 130, 2004. 

 

Besmet met verzamelvirus – Expositie familie Juffermans ‘Rond de Aarde in 180 objecten’ – 

Groot artikel van Peter de Bruijn in het Brabants Dagblad, 16 juli 2016.  

 

Bestuursakkoord vol met duurzame ambities – Milieupionier Jan Juffermans blij met 

plannen nieuwe coalitie. Artikel en interview van Sander van Kasteren in de weekkrant ‘Mooi 

Boxtel’, 24 februari 2021. 

 

Bewust een stapje minder. Artikel van Taco van der Mark in de Haagsche Courant en div. 

andere regionale kranten, 19 februari 2005. 

 

Blikopenerlezing. Aankondiging van lezing over duurzaamheid op 21 december in Oss, in de 

publicatie Sleutel, 17 december 2008. 

 

Boxtel 2020 in 366 verhalen. Eén van de verhalen in dit boek gaat over mijn belevenissen op 

5 juni – Wereldmilieudag – met o.a. de VN-viering via zoom, bezwaarschriften van de Bomen 

Brigade Boxtel en de online cabaretvoorstelling van Steven Vromman. Boxtel, 2021. 

 

Boxtel fossielvrij, inclusief de basiliek – Transition Town maakt mensen in de gemeente 

bewust. Artikel in de regiokrant Brabants Centrum, 19 februari 2015. 

 

http://www.dekleineaarde.nl/
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Boxtel raakt groene visitekaartje kwijt. – Directeur hoopt op toekomst voor park. Groot 

artikel van Alex van Lanen in het Brabants Dagblad, 11 november 2010.               

 

Boxtelaar Jan Juffermans vrijdag bij tv-programma ‘De Hokjesman’. Artikel in de 

weekkrant ‘Mooi Boxtel’, 18 mei 2016.  

 

Brabants Centrum bevoordeeld. Bijdrage van Gerard Kuyt aan de ‘Vrije tribune’ over het 

fietsbeleid in Boxtel, verwijzend naar Jan Juffermans, in het Brabants Centrum, 5 juni 1997. 

 

BrightHouse zet de eerste stap – Mondiale Voetafdruk voor bedrijven. Artikel van Monique 

Vaessen over de samenwerking tussen BrightHouse in Helvoirt en Jan Juffermans voor de 

meting van de eerste bedrijfsvoetafdruk, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 125, 2003. 

 

Busladingen naar gasvrije woning – Duurzame Huizen Route op zaterdag 10 november. 

Artikel over actie op diverse plaatsen in de regiokrant Brabants Centrum, 8 november 2018. 

 

Camperen en milieu. – De ecologische voetafdruk van de vakantie. Interview door Agnes 

Jeurnink, in het tijdschrift Kampeerauto, nr.  9, 2014. 

 

De Aarde trekt het niet meer – De ecologische voetafdruk geeft een indicatie van de toestand 

op Aarde. En die ziet er niet best uit. Niet de klimaatverandering is hét probleem, het is de 

voedselproductie die de grootste gevolgen heeft voor de natuur. Groot interview met veel 

foto’s door Joep Engels, in ‘De Verdieping’ van Trouw, 11 december 2008. 

 

De duurzame 100. Speciale editie van Trouw met stukjes tekst per persoon, met op nr. 34 Jan 

Juffermans, Trouw, 12 november 2010.  

 

‘De Kleine Aarde’ heft zichzelf op – Na 38 jaar stopt het milieucentrum in Boxtel ermee. Er 

dreigde een faillissement. De gemeente vraagt het publiek om ideeën om het gedachtegoed te 

behouden. Artikel/interview van Peter de Graaf in de Volkskrant, 13 november 2010. 

 

De Kleine Aarde neemt afscheid met fakkeltocht. Artikel in het Brabants Centrum, 25 

november 2010.  

 

De Kleine Aarde ontwerpt ‘vuilnisemmer’ van de toekomst. Artikel over een 

scheidingssysteem, in de regiokrant Brabants Centrum, 29 januari 1987.  

 

‘De Kleine Aarde, plek voor handigheidjes’ – Triple E wil archief milieubeweging naar 

Boxtel halen. – Artikel van Marc Cleutjens in regiokrant Brabants Centrum, 20 maart 2014.  

 

De Kleine Aarde: voor álle inwoners van de gemeente. Artikel in combinatie met ander 

artikel over een raadsvergadering over DKA, in het Brabants Centrum, 22 januari 2015. 

 

De mondiale voetafdruk – Hoe zwaar weegt u op de Aarde? Uitgebreide recensie door Geert 

Van Geeteruyen van het boek ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk’ (2006), in De 

Koevoet, winter 2006.  

 

De Mondiale Voetafdruk van onze dagelijkse voeding. Presentatie tijdens het ‘VMT Food 

event’, nationaal event voor de food branch, 12 en 13 maart 2008. 
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‘De paus kan straks worden aangeklaagd’ – Jan Juffermans stijgt in dagblad Trouw 46 

plaatsen in top-100. Groot interview door Henri van der Steen in het Brabants Dagblad, 27 

november 2010.  

 

De Vakantie Voetafdruk. Interview in het programma Vroege Vogels van de VARA op 30 

januari 2005. 

 

De voetafdruk van Jan Juffermans. Interview door Corinne van der Leur in de Wijkkrant 

van Boxtel-Oost, mei 2016. 

 

De werkplek van… Jan Juffermans. Artikel + foto van de redactie over zijn werkkamer in de 

Van Cooth-hoeve op De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 109, 1999.  

 

De waan van de dag – Korte lezing en interview door Marco Oostdijk in het Politiek-

filosofisch café van Den Haag, 4 februari 2014. 

 

Duurzaamheid – Over mondiale gebruiksruimte, lange-termijn-economie en grondrechten. 

Presentatie over de mondiale voetafdruk voor de Brabantse HOVO-cursus, najaar 2007. 

 

‘Duurzaam leven is geen opoffering’. Interview door Hettie van der Ven, in het Brabants 

Dagblad, 19 november 2013.  

 

Duurzaam wonen – Zo doe je dat. Interview door Beyke Goris, gepubliceerd in het tijdschrift 

Zens, thema Duurzaam, nr. 4, 2007. 

 

‘Duurzame energie is wel duur’ – Leerlingen Sint Petrusschool leren over Climate Change. 

Artikel in regiokrant Brabants Centrum, 10 oktober 2019.  

 

Duurzame prijs voor Juffermans. Artikel in het Brabants Dagblad, 19 (?) september 2005. 

 

E-boek Juffermans 130.000 keer bekeken. Artikel over het e-boek ‘Mijn Hemel! Wat 

gebeurt er op Aarde?, in het Brabants Dagblad, 18 april 2013. 

 

Een gordijn tegen de kou – Ze waren decennia geleden de eersten die zich bekommerden om 

hun leefomgeving. Hoe kijken de pioniers aan tegen de hype die het milieu nu is geworden? 

Interview door Jeroen Kleijne met 2 grote foto’s van Ivo van der Bent, in Volkskrant 

Magazine, 13 oktober 2007. 

 

Een maar is er altijd, ook nu – Reactie Jan Juffermans op eerste plaats Boxtel op nationale 

ranglijst ‘Duurzaamheid’. Interview door Ton Rooms in Brabants Dagblad, 14 april 2017. 

 

Een twijfelachtige voetafdruk – Hoeveel hectare land heeft een mens nodig? Artikel over 

voor- en nadelen van de mondiale voetafdruk, van Michel Hegener in de rubriek Wetenschap 

van Intermediair, 8 mei 2008. 

 

Een vallende Rus en een dansende Mastoera – Reisbrief II. Redactionele selectie van bele- 

venissen tijdens rondreis per OV naar China, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 129, 2004.  

 

Eerste inspiratiemiddag was leuk en inhoudsvol. Kort verslag van de voetafdruk-lezing en 

nieuwe werkgroepen, in de Nieuwsbrief van ‘Wereldgemeente’ Loon op Zand, 6 april 2013.  
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Eigen energie en voedsel in een zelfvoorzienend Liempde? Het kan! Artikel van Noor 

Reigersman over gehouden lezing over zelfvoorziening, in het Brabants Dagblad, 28 

november 2017.  

 

Ekowiet. Column van Maarten van den Hurk over duurzame teelt en stelt voor dat Sietz 

Leeflang en Jan Juffermans een opzetje maken, in het Brabants Dagblad, 12 april 2003 

 

Energiebesparing blijft grootste uitdaging – Zonnepanelen woning Juffermans functioneren 

prima. Artikel in het Brabants Centrum, 9 januari 1997. 

 

Essent proeft aan Boxtelse wind. Artikel van Domien van der Meijden over de proef-

opstelling van 5 kleine molens op De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 9 oktober 2008. 

 

‘Etalage vol elektrische voertuigen’ – Boxtelaren in duurzame parade Friesland. Artikel in 

de regiokrant Brabants Centrum, 19 juli 2018. 

 

Foto in de Volkskrant. Bijna halve pagina grote foto met mondkapje voor en paraplu met de 

tekst ‘Deze zaak stinkt!’, van demonstratie bij VION in Boxtel, geplaatst op 29 juni 2020. 

 

‘Gas(t)vrij: met alleen zonne-energie’- Woning familie Juffermans nu helemaal 

energieneutraal. Voorpagina-artikel van Henk van Weert in de regiokrant Brabants Centrum, 

28 mei 2015. 

 

Gehoord en gezien. Door Inkochnito (dhr. Koch) een stukje over ‘Jan’ n.a.v. artikel in de 

Volkskrant van Peter de Graaf, in de Oegstgeester Courant, 17 november 2010. 

 

Goede ideeën zijn welkom. Oproep om gedachten en ideeën door te geven aan de leden de 

Parochieraad, o.a. J. P. Juffermans (namens de jongeren), in het maandblad ‘Doe’ van de 

Katholieke Jeugd- en Jongerencommissie in Oegstgeest, nr. 5, mei 1967. 

 

Groene boodschap. Kort artikel met foto van het ‘illegaal’ plakken van de poster ‘De Groene 

Schreeuw’ bij ‘Het Torentje’ en de Tweede Kamer in Den Haag, in de Telegraaf, 6 juni 2013. 

 

Groene gezichten van Boxtel. Drie portretten – Sietz Leeflang, Ger van den Oetelaar en Jan 

Juffermans – in het Brabants Dagblad in 2007. 

 

Groene theologie – Deelname aan het debat (als onverwacht invaller voor prinses Irene…) 

tijdens de studiemiddag en boekpresentatie ‘Groene theologie’ van Trees van Montfoort, 

Utrecht, 10 mei 2019. 

 

Heel veel verhalen over 180 objecten in MUBO – Kunst en Kitsch in Museum Boxtel. Artikel 

over de tentoonstelling van Jan en Marianne Juffermans, in de regiokrant Brabants Centrum, 

14 juli 2016. 

 

‘Het goede doen voor ons nageslacht’ – Transitie Boxtel benoemt Buijs tot Klimaat-

burgemeester. Artikel van Henk van Weert in de regiokrant Brabants Centrum, 6 april 2017. 
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Hoe groot is jouw voedselafdruk? Programma op De Kleine Aarde met lezingen van Jan 

Boersema en Jan Juffermans met discussie, georganiseerd door VU Connected van de Vrije 

Universiteit, op 4 september 2009.  

 

Hoe is het nou met? Jan Juffermans. Interview door Nick Geerlings in de krant Mooi 

Boxtel, 28 april 2016. 

 

Hokjesman vindt in Boxtel echt duurzamen. Artikel van Hein Eikenaar in het Brabants 

Dagblad, 19 mei 2016. 

 

Hout stoken kan best – Hout stoken kan, als het op een goede manier gebeurt. Hout is een 

vernieuwbare brandstof. Artikel van Dick Verheul met zijn reactie op het pleidooi van Jan 

Juffermans tegen houtstook in nummer 142, in het tijdschrift ZOZ, nr. 143, 2018.  

 

Huis Jan en Marianne Juffermans is genomineerd voor Duurzaamste Huis van Nederland 

– Boxtelaren maakten van jaren 70 huis nul-op-de-meterwoning.  Interview door Sander van 

Kasteren in de Mooi Boxtel-krant, 21 oktober 2020. 

 

Ich Bin Laden. Stukje over een kunstwerk van Jan Juffermans in het Logement van de 

Tweede Kamer in De Haag, dat werd ‘afgeplakt’, in de Volkskrant, 24 november 2007. 

 

‘Ik blijf me inzetten voor duurzaamheid’ – Juffermans neemt afscheid. Verslag door Mariëlle 

Wijffelaars in het Brabants Centrum, 12 mei 2010. 

 

Inclusieve veiligheid – Vrede kan alleen bestaan als deze geldt voor alle wereldburgers. 

Artikel over de geplande studiedag op 13 oktober 2018, met een bijdrage van Jan Juffermans, 

namens het Platform Duurzame en Solidaire Economie, in het tijdschrift ZOZ, nr. 147, 2018.   

 

In gesprek met Jan Juffermans – Een verhaal uit de praktijk. Interview over energiebeleid in 

eigen huis, gepubliceerd door het blad ‘Brabant Bespaart’ in 2009. 

 

Inspiratie voor een beter klimaat – Kleine Aarde-medewerkers vertellen wat zij doen om 

klimaatvriendelijk leven voor u makkelijker te maken. Interview met zes medewerkers en Ad 

Vermaas die de Klimaatvoetafdruk maakte, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 140, 2007. 

 

Interen op de Aarde. Bespreking door Koos Dijksterhuis van 2 verschenen boeken over de 

voetafdruk, ‘Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk’ van Jan Juffermans en ‘Ik en de 

wereld – De wereld en ik’ van Kees Waagmeester, in de NRC, 1 december 2006. 

 

Jan Juffermans (75). Korte tekst met fraaie foto tijdens de XR-demonstratie in de regen in 

Amsterdam (75 had 74 moeten zijn), in het Parool, 12 oktober 2019. 

 

Jan Juffermans bij Slowfood Kempen Meijerij! Artikel over een lezing in Hilvarenbeek over 

de Mondiale Voetafdruk, in de krant Goirles Belang, 15 januari 2009.  

 

Jan Juffermans: concurrentie gangbare en biologische landbouw oneerlijk – Een proeftuin 

voor de toekomst. Interview door Theo Krabbe in de Twentsche Courant, 25 januari 1996. 

 

Jan Juffermans geeft lezing over duurzaamheid. Aankondiging van lezing op 21 december 

in Oss, in het Brabants Dagblad, 18 december 2008. 
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Jan Juffermans – Geluk door delen en duurzaamheid. Interview door Lisette Thooft n.a.v. 

de conferentie in Zeist over Bhutan’s alternatief van het Bruto Nationaal Geluk in plaats van 

het Bruto Binnenlands Product (BBP), in het tijdschrift Genoeg, uitgave 25, april/mei 2001.  

 

Jan Juffermans in tweegesprek tijdens ondernemers-congres. Artikel over debat met Ad van 

den Biggelaar van Natuur en Milieu tijdens het symposium over natuurlijk ondernemen in het 

managementcentrum De Baak in Noordwijk aan Zee, in het Brabants Centrum, 19 juni 1997.  

 

Jan Juffermans kandidaat voor Groen Links – ‘Met Boxtelse voorkeurstemmen in 

Europarlement’. Artikel in het Brabants Centrum, 3 juni 1999.  

 

Jan Juffermans krijgt realistische rol in een fictieve roman. Artikel van Freek Janssen in het 

Brabants Dagblad, 3 februari 2006. 

 

Jan Juffermans terug in Oegstgeest. Artikel over een te houden lezing op 13 mei in de 

Oegstgeester Courant, 7 mei 2014. 

 

Jan Juffermans ‘verlegt de latten’ in Blikopener. Artikel over lezing op 21 december in Oss, 

in de krant Regio, 17 december 2008. 

 

Jan Juffermans verzorgt Domela Nieuwenhuis-lezing. Artikel in de regiokrant Brabants 

Centrum, 17 november 2016. 

 

Jan Juffermans, adviseur De Kleine Aarde: ‘We mogen niet te laat komen’. Interview door 

Anton Buys en foto’s van Stefan Dewickere in het tijdschrift Reflex van Exxon-Mobil, 

december 2006. 

 

Jan Juffermans, conseiller De Kleine Aarde: ‘Nous ne pouvons pas nous permettre 

d’arriver trop tard’. Interview door Anton Buys en foto’s van Stefan Dewickere in het 

franstalig tijdschrift Reflex van Exxon-Mobil, december 2006. 

 

Jan Juffermans wil ‘Wereld beter en gezonder maken’. Artikel van Ton Rooms over ‘Ware 

Winst Brabant’ in het Brabants Dagblad, 24 oktober 2018. 

 

‘’Je werk moet een soort gebed zijn’. Interview door Twan van Lierop voor de rubriek ‘Het 

geloof van’ in het Brabants Dagblad, 10 april 2006.  

 

Jubileum Juffermans. Artikel over zijn 25-jarig jubileum bij Eco-centrum De Kleine Aarde, 

in de rubriek ‘Spaanders’ van het Brabants Dagblad, 2 april 2003. 

 

Juffermans: ‘Houtroof bij Kleine Aarde’. Artikel in regiokrant Brabants Centrum, 20 maart 

2014. 

 

Juffermans neemt ‘sabbathical year’. Interview over het reeds genomen besluit in 1993 vrij 

te nemen, als een experiment, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 84, 1993. 

 

Juffermans oogst bijval met pleit voor Aarde met hoofdletter A. Artikel van Ron Magnée in 

het Brabants Dagblad, 11 oktober 2014. 
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Juffermans spreekt tijdens jubileum WFBN. Kort artikel over lezing over Footprint Justice 

in Den Haag, in de regiokrant Brabants Centrum, 8 maart 2018. 

 

Juryrapport – De Sociale Duurzaamheidsprijs: de prijs voor de sociale dimensie van 

mondiale duurzame ontwikkeling – toegekend aan Jan Juffermans, september 2005. 

 

Kapwoede doorn in oog Boxtelse milieugoeroe. Artikel van Ton Rooms in het Brabants 

Dagblad, 13 maart 2018. 

 

Kernenergie? Voor ons hoeft het niet! 10 families beschrijven hun energiegebruik en 

besparingsmaatregelen, ook huize Juffermans in Boxtel, in De Kleine Aarde nr. 35, 1980. 

 

Kerken beleggen nu duurzaam. Kort artikel in het Brabants Centrum, 13 december 2018. 

 

Keuze voor verduurzaming ligt door coronacrisis nu onder handbereik. Interview in het 

Nederlands Dagblad, 19 juni 2020. 

 

Kleine Aarde fêteert Jan Juffermans – Boegbeeld milieucentrum 25 jaar werkzaam in 

Boxtel. Artikel in de regiokrant Brabants Centrum, 3 april 2003. 

 

Kleine Aarde wantrouwt Haagse discussie – Milieucentrum uit ‘Eko-stad’ Boxtel opent 

expositie in Madurodam. Artikel van Hans Horsten in de Volkskrant, 27 september 1989. 

 

Klimaatalarm klinkt luid in Den Bosch: alle tweehonderd kalkstippen bezet door 

demonstranten. Artikel van Chris Korsten over de actie op anderhalvemeter op 14 maart, met 

foto van Jan Juffermans en de vermelding van zijn meegedragen poster over de promotie van 

persoonlijke CO2-budgetten, in het Algemeen Dagblad, 15 maart 2021. 

 

Knotsgekke verzameling uit 42 landen – MUBO toont kunst- en kitschcollectie Juffermans-

Zandbergen. Artikel van Marc Cleutjens in de regiokrant Brabants Centrum, 7 juli 2016. 

 

Koelkast van oktober tot maart uit – Boxtelaar Jan Juffermans haalt bijna negentig procent 

stroom uit zon. Interview door Karin van Krevel in het Brabants Dagblad, 9 januari 1997. 

 

Kriskras over Aarde hoppen in MUBO – Lezing Jan en Marianne Juffermans trekt veel 

publiek. Artikel van Annelieke van der Linden in regiokrant Brabants Centrum, 21 juli 2016. 

 

Kritiek op bomenkap in Boxtel. Kort artikel over brief aan de gemeente in regiokrant 

Brabants Centrum, 22 maart 2018.   

 

Kunstcommissie Tweede Kamer selecteert negen kunstwerken – Mededeling voor de pers 

over de gekozen selectie, met o.a. ‘Zoveel mensen, zoveel zinnen’ van Jan Juffermans, Den 

Haag, 5 oktober 2005. 

 

Kunst voor Tweede Kamer. Kort artikel met grote foto van Roland de Bruin over het 

kunstwerk ‘Zoveel mensen, zoveel zinnen’, in het Brabants Dagblad, 16 maart 2006. 

 

Ledencartoons. Op verzoek van Jan Juffermans door Maarten Melis gemaakte en 

gepubliceerde cartoon van de drie grotere golven Covid 19, Recessie en Klimaatverandering, 

met Boxtels silhouet, in de regiokrant Brabants Centrum, 24 september 2020. 
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LA 21 blijft te vaak lokaal – Gemeenten moeten meer draagvlak creëren. Interview door 

Marc Broere van Jan Juffermans en Werner Sikken (NCDO) over met name de noodzakelijke 

mondiale dimensie van lokaal beleid, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 106, 1998.  

 

Leren leven op kleinere voet – Milieuvriendelijk leven moeilijk? Valt reuze mee, bewijst De 

Kleine Aarde in Boxtel. Een drijvende kracht achter dit centrum voor duurzaamheid is sinds 

1978 Jan Juffermans. Artikel in het tijdschrift Nieuwe energie van E-On, nr. 2, juni 2007. 

 

Lesje in duurzaamheid van de lokale milieugoeroe. Artikel over de jaarlijkse lessen in de 

Duurzame Week aan groep 8 van 2 basisscholen in Boxtel, van Noor Reigersman in het 

Brabants Dagblad, 11 oktober 2013. 

 

Levensverhaal Jan Juffermans ook in e-book. Artikel in de regiokrant Brabants Centrum, 11 

mei 2017. 

 

Lezing Jan Juffermans en Marianne Zandbergen bij nieuwe expositie MUBO. Artikel over 

de lezing bij de expositie ‘Rond de Aarde in 180 objecten’, in de krant Mooi Boxtel, 6 juli 

2016. 

 

Lezing over klimaat en ‘voetafdruk’. Artikel over de lezing in Fort Giessen in Giessen, in het 

Brabants Dagblad, 19 januari 2007. 

 

Lezing over ‘voetafdruk’. Artikel van Len Bruining over de lezing in Fort Giessen in Giessen, 

in BN de Stem, 19 januari 2007. 

 

‘Lijfspreuk: minder en beter’ –  Jan Juffermans al 25 jaar werkzaam bij De Kleine Aarde. 

Artikel en interview door Eric Schoones, gepubliceerd in de ‘Boxtelse Koerier’, 9 april 2003. 

 

Lintje voor Jan Juffermans. Artikel over de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-

Nassau, hem op 29 april 2009 uitgereikt door burgemeester Frank van Beers van Boxtel, in 

het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 149, 2009.  

 

Luiers. Column van Vincent Leemans over zijn Mondiale Voetafdruk en het luiergebruik, 

verwijzend naar ‘Mister Duurzaam’ Jan Juffermans, in het Brabants Dagblad, 15 maart 2003. 

 

Meer Groene Pluimen. Redactioneel artikel over een correctie van Jan Juffermans over het 

aantal uitgereikte Groene Pluimen door De Kleine Aarde aan diverse pioniers, van het eerder 

gepubliceerde aantal van slechts 6 naar 24, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 122, 2002. 

 

Meer maatregelen nodig om de Aarde te ontzien – Milieucafé vertaalt Mondiale Voetafdruk 

naar gemeentelijke situatie. Artikel van Lilian van Dijk over lezingavond in De Ooievaar in 

Den Haag, gepubliceerd in Haagwest nieuws, 6 juni 2007. 

 

Met Jan en Marianne Juffermans op reis door 19 landen. Artikel met foto over een 

diavoorstelling in Oegstgeest van een reis van 10 maanden door Azië, in de Oegstgeester 

Courant, februari 1974. 

 

Met trein en vouwfiets naar Peking via de Zijderoute – Duurzaam op wereldreis. Interview 

vooraf van de redactie met Jan Juffermans, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 128, 2004.  
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Milieumagazines De Kleine Aarde nu ook digitaal – Alle tijdschriften uit 1972-2010 online 

te raadplegen. Interview door Marc Cleutjens in het Brabants Centrum op 28 mei 2020, 

samen met Pim Ketelaars en Patricia van Rooij.  

 

Milieucentrum knokt voor leefbare wereld – De Kleine Aarde krijgt na 25 jaar erkenning. 

Interview in het Brabants Centrum, 13 maart 1997. 

 

Minder vlees verkleint ecologische voetafdruk – Boxtelaren scoren boven landelijk 

gemiddelde in ‘Mondiale Voetafdruk’. Artikel van Vincent Leemans over de tentoonstelling 

over de voetafdruk op De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 26 september 2007. 

 

Minister Alders opent Wegwerpmuseum. Kort bericht met foto van de opening van het 

Wegwerpmuseum van DKA op 17 juni 1990, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 74, 1990. 

 

Mondiale dimensie moet versterkt – Jan Juffermans gelóóft in Lokale Agenda 21. Interview 

over de Lokale Agenda 21 in Nederlandse gemeenten, in De Kleine Aarde, nr. 103, 1997. 

 

Mondiale Voetafdruk westerse burgers onhoudbaar groot – Milieuprobleem is kwestie van 

mensenrechten. Interview door Theo Brand in De Linker Wang, augustus 2006. 

 

Naam Boxtel duikt op in Hermitage – Jan Juffermans ‘ontdekt’ bijzonder kunstwerk. Artikel 

in de regiokrant Brabants Centrum, 12 december 2019. 

 

Naar Footprint Justice. Uitgebreid interview door Roland Pluut voor het tijdschrift The 

Optimist, november/december 2018. 

 

Negen duurzame stemmen over de Klimaattop in Parijs. Interview door Carin Hereijgers 

met Jan Juffermans, een van de 9, in de Linker Wang, december 2015. 

 

Nederland legt groot beslag op hulpbronnen. – ‘Burger leeft op te grote voet’. Groot artikel 

door de Redactie economie van het Reformatorisch Dagblad, 10 februari 2009. 

 

‘Nog heel wat kinderziektes te overwinnen’ – De zonne-energie wint terrein. Artikel en 

interview door Paul Geerts met grote foto van zonneboiler en PV-panelen op het dak van 

huize Juffermans, in het Brabants Dagblad van 24 september 1994.   

 

Ode aan de freaks – Veelvuldig voor gek verklaard en toch volhouden. Artikel van John van 

der Rest rond de ervaring en uitspraak van Jan Juffermans ‘de Mondiale Voetafdruk is klaar 

voor de grote doorbraak’, in De Kleine Aarde, nr. 148, 2009. 

 

Onafwendbare vooruitgang – Duurzaam (ver)bouwen en wonen. Interview door Leonie Vink 

met Anke van Hal, Marjolein Demmers, Rob Dekker en Jan Juffermans over de snel 

groeiende belangstelling voor milieuvriendelijk bouwen, in De Kleine Aarde, nr. 146, 2008. 

 

Ons huis energieneutraal – Praktijkvoorbeelden van bestaande woningen. Familie 

Juffermans in Boxtel als voorbeeld in de tweede editie van Urgenda, maart 2016.  

 

‘Onthaasting is op z’n plaats’ – Jan Juffermans kritiseert college. Artikel over kritiek op de 

strategische visie van een stedenbouwkundige, in de krant ‘Brabants Centrum, 26 juni 1997.  
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Ook Oisterwijk op weg naar duurzame wereldgemeenschap. Programma met inleiding over 

mondiaal denken en lokaal handelen, in Nieuwsklok Oisterwijk, 27 februari 2007. 

 

‘Ook voetafdrukrechtvaardigheid moeten we afdwingen voor de rechter’ Interview door 

Milieudefensie in het tijdschrift Down to Earth, februari 2017. 

 

Op te grote voet. Interview door Toos Verdonk voor het tijdschrift De Roerom, nr. 1, 2002 

 

Op weg naar een kleine Flevolandse Voetafdruk. Lezing en debat met Renate Dorrestein en 

de andere deelnemers, georganiseerd door Transition Town Almere, 2 april 2014.  

 

Oud dorpsgenoot Juffermans schrijft zijn mini-memoires – ‘Kort over lang geleden’ gratis 

als e-boek verkrijgbaar. Artikel in de Oegstgeester Courant, 26 juli 2017. 

 

Over de crisis niets dan goeds – Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over 

urgentie en hoop. Boek van Sjef Staps met 25 gesprekken, o.a. Jan Juffermans, uitgeverij 

Christofoor, 2013. 

 

Pnem moet nog wennen aan teruglopende elektriciteitsmeter. Artikel over de ‘Solar House 

Party’ na de installatie van 9 PV-panelen op het dak van de familie Juffermans, in het 

Brabants Dagblad, 3 oktober 1994.  

 

‘Prachtig dat hier weer iets gebeurt’ Interview door Johan van Grinsven over nieuwe 

activiteiten op De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 23 juni 2017. 

 

Proef windmolens kan bijna beginnen. Artikel van Domien van der Meijden over de komst 

van 5 kleine windmolens op De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 9 september 2009. 

 

Publiek welkom in energiezuinig huis van Jan Juffermans. Artikel in de regiokrant 

Brabants Centrum, 4 april 2019. 

 

Regels van Arnold de Vries Robbé zijn nu nog ‘hot’. Artikel/interview van Domien van der 

Meijden over De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 13 oktober 2009. 

 

Regiotour Duurzame Aarde – Lezing en debat voor leden van IVN. Gehouden in Utrecht, 

Tilburg, Zwolle, Alphen aan de Rijn en Amsterdam, februari tot september 2018. 

 

Rel om kustwerk Juffermans. Artikel van Domien van der Meijden over de mogelijke 

verplaatsing van een groot doek van Jan Juffermans in Het Logement van de Tweede-Kamer 

in Den Haag, in het Brabants Dagblad, 8 december 2007.  

 

Rondje Beijing per trein en vouwfiets – Dialezing van DKA-medewerker Jan Juffermans. 

Aankondiging van de lezing op 17 oktober 2004, in De Kleine Aarde, nr. 130, 2004. 

 

Ruimte voor nieuw perspectief uit het Zuiden – Jan Juffermans interviewt Joyeeta Gupta. 

Artikel van Klaas van Dijken, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 149, 2009. 

 

‘Serveert de provincie wel een biologische lunch?’ Artikel van Henri van der Steen over het 

afscheid van Jan Juffermans van De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 24 april 2010. 
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Sociale Duurzaamheidsprijs voor Jan Juffermans – ‘’Hoe concreter, hoe beter’. Artikel in 

de regiokrant Brabants Centrum, 20 oktober 2005. 

 

‘Stank Vion niet langer accepteren’ – Breed verzet tegen uitbreiding vleesbedrijf Vion, 

gemeente is positief. Artikel en kort interview in het Brabants Dagblad, 9 april 2019. 

 

Stemmen voor de Aarde. E-book van jurist Femke Wijdekop van ‘Stop Ecocide’ met 10 

interviews met ‘groene pioniers’, uitgegeven in 2019.  

 

Stroom in Boxtelse woning bijna geheel van de zon – Zonnepanelen leveren 93% van 

stroombehoefte in 1997. Artikel in de regiokrant Brabants Centrum, 8 januari 1998. 

 

‘Terrasverwarmers zijn pure verspilling van fossiele energie’ – Betoog Jan Juffermans voor 

Gemeenteraad. Artikel in het Brabants Centrum, 21 februari 2019. 

 

Te veel ruimte! – ‘Ik doe het niet uit idealisme, maar vanwege mensenrechten.’ Interview na 

het uitkomen van het boek ‘Nut en Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk’, in de 

Consumentengids, november 2006. 

 

Themadag over de Mondiale Voetafdruk. Met o.a. een lezing over de voetafdruk, in de 

Nassaukerk in Amsterdam, 27 oktober 2007. 

 

Tijd vooruit (1) en (2). Artikel + foto in de rubriek Spaanders over de komst van 9 PV-

panelen op het dak van Apollopad 25 in Boxtel, in het Brabants Dagblad, 21 mei 1994. 

 

Twaalf stralende lintjes Boxtel – Ceremonie zorgt voor bomvolle raadszaal in Boxtel. Artikel 

over de ‘lintjesregen’ en Jan Juffermans werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in het 

Brabants Dagblad, 30 april 2009. 

 

Tweede klimaatburgemeester komt uit…Boxtel! Artikel over de door Transitie Boxtel 

aangeboden titel aan Mark Buijs, in de regiokrant Brabants Centrum, 30 maart 2017. 

 

Uitzending Vara’s ‘Vroege Vogels’ vanuit het Eco-park. Verslag met foto’s van de speciale 

uitzending op 28 oktober 2007 vanuit Boxtel, in tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 143, 2007.  

 

Urgenda krijgt wéér gelijk van Hoge Raad: Staat moet meer doen aan broeikasgassen. 

Artikel over de uitspraak door de Hoge Raad in de ‘Urgenda-klimaatzaak, met een kort 

interview met in de zaal aanwezige Jan Juffermans, in de Telegraaf, 20 december 2019. 

 

‘Van keistampers naar steenbrekers’- Actie in wijk Zonnegolven: minder tegels, meer groen. 

Artikel van Lonneke Hoondert in de regiokrant Brabants Centrum, 16 februari 2017. 

 

‘Vechten voor de Aarde geeft me telkens nieuwe kracht’ – Milieuvoorvechter van het eerste 

uur Jan Juffermans. Interview door Lisette Thooft gepubliceerd in het tijdschrift VolZin, 28 

mei 2010.  

 

Verkondiger van de duurzaamheidsboodschap.  Groot interview door Ben Ackermans over 

de Aarde en de Mondiale Voetafdruk, in het themanummer ‘Duurzaamheid’ in o.a. het 

Brabants Dagblad en de Twentsche Courant Tubantia, 19 april 2008. 
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‘Vierde Nota ‘grondig’ mis’. Artikel over de reacties van Jan Juffermans namens DKA op de 

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 66, 1988.  

 

Vlees op de bon en minder kinderen. Interview van 2 pagina’s door Petra Noordhuis, in 

rubriek ‘ND Zeven’ van het Nederlands Dagblad, 16 juli 2016.  

 

Voedsel-Voetafdruk wijst de weg – Jezelf en de wereld vormgeven vanuit de keuken. 

Interview door John van der Rest over de grote rol van voedsel in onze Mondiale Voetafdruk 

en de actualiteit van de 10 voedingstips van DKA, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 145, 

2008.  

 

Voetafdruk. Bespreking door Koos Dijksterhuis van het e-boek ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er 

op Aarde’, in de rubriek Natuurdagboek van Trouw, 26 april 2012.  

 

Voetafdruk. Impressie van een lezing- en discussieavond in Goirle, door Johan Verwiel in de 

krant Goirles Belang, 23 november 2012. 

 

Voetafdrukken te kijk. Artikel over de nieuwe tentoonstelling ‘Walk of Fame’ op De Kleine 

Aarde, met de voetafdrukken in glas van vele min of meer bekende Nederlanders plus hun 

mondiale Voetafdruk, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 117, 2001. 

 

Voetje voor voetje – Auteur en hoofdpersoon in gesprek over nieuwe roman. Interview van 

Vellah Bogle met Jan Juffermans en Kees Waagmeester, over het gezamenlijke kantelboek 

‘Ik en de wereld’ en ‘De wereld en ik’, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 137, 2006.  

 

Vrede voor iedereen. Artikel van Dick Verheul over de studiedag ‘Inclusieve Veiligheid’ in 

Eindhoven, met o.a. een lezing van Jan Juffermans, in het tijdschrift ZOZ, nr. 148, 2018. 

 

Vrede voor iedereen – Naar een houdbare samenleving. Lezing en debat met Amma Asante, 

Kees Nieuwerth en Dick Verheul bij Omslag in Eindhoven, 13 oktober 2018. 

 

Vrijwilligers sprokkelen geld bijeen voor radiospotjes voetafdruk. Artikel over de crowd 

funding voor een spotje op radio 1 over het ebook ‘Mijn Hemel’ op de site van 

Duurzaamnieuws, 22 juni 2013.   

 

Waarom geeft de burgemeester van Oss in Boxtel uitleg over Vion? Artikel met een mooie 

grote foto van protesterende Jan Juffermans bij Vion, met mondkapje en paraplu, met daaraan 

de tekst ‘Deze zaak stinkt!’, in het Brabants Dagblad, 29 juni 2020. 

 

Wat als Boxtel de Ideale Elf moest opstellen… Min of meer grappig samengesteld groepje 

met hun mogelijke rol in het elftal, in het Brabants Dagblad, 16 juni 2012.  

 

‘We groeien onszelf in Europa kapot’. Artikel over aanbieding van PDSE-petitie in Den 

Haag door Eduard Sloot in het Nederlands Dagblad, 8 oktober 2013. 

 

Wegwerpcultuur te kijk in museum Kleine Aarde – ‘Bewaren voor het nageslacht’. 

Interview door Marianne Schoone met conservator Jan Juffermans over de start van het 

Wegwerpmuseum, in Het Nieuwsblad, 22 februari 1990.  



 51 

 

 

Wegwerpmuseum in Boxtel. Artikel over het plan om op De Kleine Aarde een Wegwerp-

museum te vestigen, met Jan Juffermans als conservator, in De Kleine Aarde, nr. 72, 1990. 

 

Wegwerpmuseum weigert miniatuur post-trein. Artikel over het aanbod en de weigering 

door conservator Jan Juffermans om de mini-posttrein op te nemen in de collectie van het 

museum op De Kleine Aarde, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 90, 1994. 

 

‘We verbruiken meer van de Aarde dan de Aarde aankan’ – ‘Met alleen educatie redden we 

het niet. De situatie is ernstiger dan ooit’. Interview door Machiel Rebergen, gepubliceerd in 

het tijdschrift ZIN, nr. 7, juli 2010. 

 

Wil de groenste van de twee opstaan? Ogenschijnlijk staan ze recht tegenover elkaar: de 

progressieve ‘up-cycler’ Michael Braungart en de conservatieve ‘consuminderaar’ Jan 

Juffermans, Beiden blijven onverbeterlijk optimistisch in een wereld die wordt uitgeleefd. 

Artikel van 4 pagina’s van Maaike Ruepert en Luuk Kortekaas in ‘Weekend’ van het 

Algemeen Dagblad, 25 april 2009.  

 

Zonne-energie. Artikel over de zonnepanelen vanaf 1994 op het huis van Jan Juffermans, die 

gemiddeld 90% van de benodigde stroom leveren, in De Kleine Aarde, nr. 100, 1997. 

 

Zonne-energie: hip en rendabel – Familie Juffermans stelt in kader van Solar Days 

energiezuinige huis open voor bezoek. Artikel van Hettie van der Ven in het Brabants 

Dagblad, 14 mei 2012. 

 

Zonne-energie kent nog veel kinderziektes – Flinke groei van aantal projecten. Artikel en 

interview door Paul Geerts met grote foto van zonneboiler en PV-panelen op het dak van 

huize Juffermans, in het Eindhovens Dagblad, 24 september 1994. 

 

Zonne-energie wint terrein – ‘’Er zijn nog heel wat kinderziektes te overwinnen’. Artikel en 

interview door Paul Geerts met grote foto van zonneboiler en PV-panelen op het dak van 

huize Juffermans, in De Stem. 11 oktober 1994. 

 

Zonnepanelen leveren meeste stroom – Na drie jaar bij woning Apollopad. Artikel over de 

93% opbrengst van de jaarlijks benodigde stroom, in het Brabants Dagblad, 13 januari 1998. 

 

Zonnepanelen zorgen voor stroom in Boxtelse woning. Artikel over de 9 PV-panelen op het 

westdak van het huis Apollopad 25, in de krant Boxtelse Koerier, 14 januari 1998.  
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