
Supplement I – Bibliografie - Jan Juffermans 
 

Maart 2022 

 
Na het bijwerken en het drukken van de Bibliografie in 2021 werden bij het 

opruimen van de zolder nog vele knipsels, publicaties 

en tijdschriften met artikelen gevonden. 

Ook dagboeken en veel artikelen op websites waren nog niet opgenomen. 

 

 

 
 

 
1. Artikelen en columns in kranten, tijdschriften enz.  
 

Aarde met een grote A – Beste redactie van ZOZ, willen jullie een pleidooi steunen en/of 

publiceren om Aarde ook met een grote A te gaan schrijven? Artikel over de actie die 

begon in de oude Tweede Kamerzaal, in tijdschrift ZOZ, nr. 124, 2014. 

 

Als DAT eens zou kunnen na 2000 in Boxtel aan de Dommel - Winnende bijdrage van 

de laatste ronde schrijfwedstrijd ’98-‘99. De prijs: 5000 gulden. Het was het laatste artikel 

voor de verhalenwedstrijd van de krant Brabants Centrum, geschreven onder het 

pseudoniem Wilma van Wonderen, gepubliceerd in het Brabants Centrum, eind 1999. 

 

Biologische landbouw is hard nodig – Deze landbouw is hard nodig nu de Aarde 

overbelast is. De voedselproductie kan verdubbelen, zo stelt een VN-rapport. Artikel over 

het rapport van de VN-Mensenrechtenraad (2011), in ZOZ, nr. 104, 2011. 

 

Biologische landbouw overvraagt absoluut niet. Artikel met een reactie op een eerder 

artikel van Jeen Akkerman, in het Agrarisch Dagblad, 28 juni 1991. 

 

Boxtel komt meer in harmonie met de natuur. Tweede winnende bijdrage voor de 

verhalenwedstrijd van de krant Brabants Centrum, geschreven onder het pseudoniem 

Veronica Vliegendhart, gepubliceerd in het Brabants Centrum, mei 1998.  
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Dansen op de Titanic…. Column over de weinige goede reacties op de beroerde situatie 

op onze planeet Aarde, in het Brabants Dagblad, 31 december 1998. 

 

De bijzondere globalisering van Boxtel - Winnende bijdrage van de eerste ronde. Artikel 

voor de verhalenwedstrijd van de krant Brabants Centrum, geschreven onder het 

pseudoniem Bas Bolide, gepubliceerd in het Brabants Centrum, begin 1998.  

 

De Duurzame Doorbraak is pure noodzaak! – Snel groeiende samenwerking van ruim 90 

organisaties. Artikel in het tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 1, voorjaar 2022.  

 

Deelname aan Europese campagne aantrekkelijk – Boxtel tekent Europees Handvest 

voor Duurzame Gemeenten. Artikel over de bijeenkomst waar burgemeester Van 

Homelen het ‘Handvest van Aalborg’ tekende, in de Nieuwsbrief LA21, nr. 8, 1997. 

 

De illusie van de elektromobiel. Artikel over de negatieve kanten van de elektrische auto, 

in Gras, het tijdschrift van De Groenen, nr. 2, 1993. 

 

De Kleine Aarde in Kenya. Artikel over de start van het eco-centrum in Kenya met de 

naam The Small Earth, vergelijkbaar met het centrum in Boxtel, in Gras, nr. 4, 1993. 

 

De Lokale Agenda en de ontwikkeling van duurzaamheid in de gemeente Boxtel  –  De 

mondialisering van een Brabants dorp. Evaluatie LA21 in Noord-Brabant, maart 2001. 

 

Discussie over duurzaamheid. Artikel met enkele kritische kanttekeningen bij het 

internetdebat over een Duurzaam Brabant, in het Brabants Dagblad, 22 februari 1999. 

 

Draagvlak voor een welzijnseconomie groeit. Artikel over de groei van een nieuwe 

economie en de mondiale beweging Wellbeing Economy Alliance (WEAll) en de 

Wellbeing Economy Governments (WEGo), in het tijdschrift ‘Milieu’ van de VVM, het 

Nederlandse netwerk van milieuprofessionals, juni 2021. 

Hetzelfde artikel werd erna ook gepubliceerd in De Krant van de Aarde, nr. 5, 2021. 

 

Duurzame Doorbraak is pure noodzaak. Artikel over de nieuwe samenwerking van ruim 

75 organisaties via de gezamenlijke site www.duurzamedoorbraak.nu , met ook een 

gezamenlijke agenda, in de Krant voor de Aarde, nr. 6, 2021. 

 

Duurzame Leefstijl – ‘Hoe kunnen we het vliegen stigmatiseren en criminaliseren?’ 

Ingezonden stuk n.a.v. het artikel over de kritische hoogleraren Goudsblom en Tieleman, 

in het tijdschrift Onze Wereld, mei 1993. 

 

Duurzame toekomst een recht – De consumptie groeit de Aarde boven de bol! Zullen we 

de rechter erbij halen? Artikel over een juridische benadering voor het dichten van de 

kloof tussen arm en rijk en de milieuproblemen op Aarde, in ZOZ, nr. 78, 2007. 

 

Ecologische landbouw en ‘Our Common Future’. Artikel over de vele voordelen van 

ecologische landbouw en de relatie met het VN-rapport ‘Our Common Future’ van de 

‘Brundtland-commissie’, in het tijdschrift Lef van de J.O.V.D., nr. 20, 1988. 

 

http://www.duurzamedoorbraak.nu/
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Ecologische Voetafdruk – Artikel in de publicatie ‘Lokale Agenda voor de 21ste eeuw’ 

van de Stichting Lokale Agenda 21 ’s Hertogenbosch, september 1999. 

 

Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten – Landelijk proefproject 

1999–2000. Folder over het project met Bergen op Zoom, Den Bosch, Den Haag, 

Leidschendam, Nieuwegrein, Pijnacker, Wymbritseradiel en Zoetermeer, DKA, 1999. 

 

Een jaarlijks CO2-budget, vrij besteedbaar voor iedereen - Hoe kan het eerlijk en 

effectief. Artikel in het ledenbulletin ‘Milieu-Visie’ van Milieudefensie, nr. 7, 2021.  

 

Een mooie vakantievoetafdruk. – Wie op vakantie zijn of haar mondiale voetafdruk klein 

wil houden, heeft twee mogelijkheden: Blijf in de buurt of ga anders lekker lang weg. 

Artikel over het meten van onze vakantievoetafdruk, in ZOZ, nr. 79, 2007. 

 

Eerste fossielvrije gemeente in Europa. Artikel over de acties van Fossielvrij NL en over 

Boxtel die zich als eerste gemeente in Europa qua financiën fossielvrij verklaarde, na 19 

gemeenten in de Verenigde Staten, in ZOZ, Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 119, 2014. 

 

Er bestaat ook nog zoiets als algemeen belang. Bijdrage aan de discussie over de 

bevordering van het fietsverkeer en de campagnes om vooral voor korte ritten vooral de 

fiets te gebruiken, voor de Vrije Tribune van het Brabants Centrum, 19 december 1996.   

 

Europese campagne voor duurzame steden en dorpen. Artikel over de mondiale VN-

campagne ‘Lokale Agenda 21’ in Europa, om het totale gemeentelijke beleid te gaan 

verduurzamen, in het blad ‘Gras’ van de politieke partij De Groenen, nr. 5 van 1994. 

 

Experiment met afvalscheiding. Artikel over de ontwikkeling van een fraai vormgegeven 

afvalscheidingssysteem, in De Kleine Aarde, nr. 72, 1990. 

 

Ga je mee naar Amsterdam? – Bijdrage aan de Vrije Tribune over de grote landelijke 

Klimaatmars op 6 november vanaf De Dam, in het Brabants Centrum, 21 oktober 2021. 

 

Gif-Groene Poort. Artikel over de nieuwbouw van het geologisch museum De Groene 

Poort in Boxtel, met geïmpregneerd groen hout en andere niet zo natuur- en milieu-

vriendelijke aspecten, in Gezond Bouwen & Wonen, nr. 3, 1999.  

 

Goed Voedsel Beweging – Nu de initiatieven rond goed en lokaal geproduceerd eten 

toenemen, wordt het tijd voor een actieve Goed Voedsel Beweging. Artikel met een 

pleidooi voor die voedselbeweging, samen met Greet Goverde, in ZOZ, nr. 115, 2013. 

 

Groen poldermodel behelst meer dan inspraak. Gezamenlijke reactie van Jan Juffermans, 

Wim Nusselder en René von Schomberg op het voorstel van Wim Kok voor een ‘groen 

poldermodel’ of ecologische SER, in Forum, 2 mei 1998. 

 

‘Halveren van de Nederlandse Voetafdruk’ moet veel eerder dan 2050 – ‘Notitie’ van 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) roept kritiek en vragen op. Artikel in het 

tijdschrift ‘Eén Wereld’ van de WFBN, nr. 2, najaar 2021. Het artikel werd ook 

gepubliceerd in het ledenbulletin ‘Milieu-Visie’ van Milieudefensie, nr. 8, herfst 2021. 
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Het leven is een bed van rozen. – Jan Juffermans op conferentie over ‘de stad als 

organisme’. Artikel over de conferentie rond Lokale Agenda 21 in Kopenhagen van 1 juli 

tot 7 juli 1996, als dagboek beschreven in de rubriek Ecokroniek in Gras, najaar 1996. 

 

Het Ontwikkelingsplan Tongerese Heide – Ingezonden brief, buiten verantwoording van 

de redactie. De brief aan B&W van Jan Juffermans, in De Keistamper, 10 maart 1999. 

 

Hoe meer je uitgeeft per product hoe beter – Vrekkig is soms ekologisch gebrekkig, vindt 

Jan Juffermans, milieu-expert van De Kleine Aarde in Boxtel. Ofwel: zuinig is niet altijd 

zinnig. Artikel over kopen en het rebound-effect, in tijdschrift Genoeg, december 1999. 

 

Hoeveel ruimte heeft een mens nodig? – Leven op te grote voet. Column in het tijdschrift 

Genoeg, nr. 4, november 1997. 

 

Inclusief handelen - leren leven met de mondiale feiten. De lezing in het verslag van het 

gehouden congres ‘Geweldloosheid als kracht voor sociale verandering’ van twee 

organisaties voor geweldloosheid in Amsterdam, op 4 oktober 1986. 

 

Knip in de Hobbendonkseweg. Bijdrage over procedurefouten en onbeantwoorde vragen 

over genoemde knip, voor de Vrije Tribune van het Brabants Centrum, 6 maart 1997. 

 

Kringen van zelfvoorziening – Zoveel mogelijk een regionale economie, vooral voor ons 

voedsel! Maar niet alles hoeft kleinschalig en lokaal geproduceerd. Artikel over de 10 

voordelen van regionalisering, in ZOZ, Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 86, 2008.  

 

Landbouw-top kan beter snel met pensioen. Artikel gepubliceerd in Open Forum van de 

Volkskrant, op 8 augustus 1990. 

 

Lokale Duurzaamheidsmeter gaat registreren en stimuleren – Gemeenten spelen 

cruciale rol bij uitvoering Agenda 21. Artikel over de internationale lokale 

duurzaamheids-acties en -projecten, in het blad ‘Gras’ van De Groenen, nr. 6 van 1993. 

 

Londen wil eerlijke Voetafdruk – Groot Londen geeft het goede voorbeeld. Die gemeente 

zet dappere stappen om duurzaamheid concreet vorm te geven. Artikel over het onderzoek 

van de Londense voetafdruk en de verkleinplannen, in ZOZ, nr. 80, 2007. 

 

Mondiaal geluid Up With People. Bijdrage over een ‘echt voetafdruklied’ met de titel 

‘Ruimte voor iedereen’, gezongen tijdens een internationaal muziekprogramma in Boxtel, 

in de rubriek Vrije Tribune van het Brabants Centrum, 2 december 1999. 

 

Ook H. Verheeslaan knip waard. Bijdrage over het maken van een knip in straten om het 

autoverkeer tegen te houden, in de Vrije Tribune van het Brabants Centrum, 15 mei 1997. 

 

Ook nog gezond. Ingezonden en gepubliceerde korte reactie op ‘De vraag van Jeroen den 

Blijker met de kop: ‘Geen vlees in niet genoeg’, in Trouw, 11 november 2015. 

 

Over bevolking, economie en rechtvaardige voetafdrukken. Artikel over de 

hoofdoorzaken van de mondiale problemen, namelijk Bevolking X Voetafdrukken, en het 

quoteringsvoorstel van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, in ZOZ, nr. 117, 2013. 
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Over bevolkingsbeleid, zonder dwang. Artikel over de voorstellen van de Werkgroep 

Voetafdruk Nederland + de actuele motie in 2017 van 14 leden, in het ledenbulletin 

‘Milieu-Visie’ van Milieudefensie, nr. 3, zomer 2020. 

 

Renovatie spaart energie en grondstoffen. Artikel met pleidooi voor renovatie en 

ecologische rehabilitatie, in De Kleine Aarde nr. 77, 1991. 

 

Samen werken aan duurzame dorpen en eco-steden – 143 Gemeenten gaan van start met 

de Lokale Agenda 21. Artikel over de samenwerking met de VNG en de reeds vele goede 

voorbeeldprojecten in gemeenten wereldwijd, 5 pa in het tijdschrift ‘Groen’, nr. 12, 1995. 

 

Stop met juichen bij groeicijfers! – 16 organisaties doen dringende oproep. Artikel over 

de actie van het Platform DSE met 15 andere organisaties, op 1 september 2021 gestart, 

samen geschreven met Gerrit Stegehuis, in het blad ‘Milieu’ van de VVM, oktober 2021. 

 

Varen met de vouwfiets. Artikel over een fietstocht met een opvouwbare kano achterop de 

vouwfiets, vervolgens een vaartocht van 5 uur over de Beerze, o.a. door de Kampina, met 

de vouwfiets in de kano, en daarna weer op de fiets naar huis, in Gras, nr. 4, 1993. 

 

Varen naar verre bestemmingen. Artikel over de goede eigen ervaringen met een reis van 

drie weken per vrachtschip van Marseille naar Mombassa, wat nog steeds voor vele 

bestemmingen mogelijk is, in Gras, het tijdschrift van De Groenen, nr. 4, 1993. 

 

Voldoende voor ieders behoefte. Artikel over de goede ontwikkelingen met duurzame 

energie, biologische landbouw, Lokale Agenda 21 en het meten met de Ecologische 

Voetafdruk, in het tijdschrift Kerk en Milieu, 1998. 

 

Volwassen Boxtel kan nu kiezen voor kwaliteit – Doorgaande groei is geen gezonde 

ontwikkeling. Winnende bijdrage van ronde 7 van de Millenniumschrijfwedstrijd van de 

krant Brabants Centrum, geschreven onder het pseudoniem Karin de Boer, gepubliceerd in 

de regiokrant Brabants Centrum, 11 november 1999.  

 

Wat doen we met onze grote voeten? – Duurzame leefstijlen: een kwestie van 

mensenrechten. Artikel over het model van de mondiale Ecologische Voetafdruk, in de 

publicatie ‘Brabant Natuurlijk!’, Lente 1998.  

 

Wegwerpgebouwen. Bijdrage aan de rubriek ‘Vrije Tribune’ over de discussie over de 

voorgenomen sloop van het Postkantoorgebouw, in het Brabants Centrum, 21 juli 1988. 

 

Welke politieke partij in Boxtel houdt dit soort zaken in de gaten? Mijn eerste bijdrage 

aan de ‘Vrije Tribune’ over de sloop van een mooi oud huis op een mooie plek in Boxtel, 

toen we daar maar net woonden, in de regionale krant Brabants Centrum, 18 mei 1978. 

 

Zelfs luierend werk je aan duurzaamheid – Hoe komt Boxtel verantwoord op de 

wereldkaart? Winnende bijdrage van de zesde schrijfwedstrijd van de krant Brabants 

Centrum, geschreven onder het pseudoniem Manus Mundial, gepubliceerd zomer 1999. 

 

Zestig gemeenten geven duurzame ideeën. Introductietekst over de publicatie ‘Guide to 

good practice’ met vele inspirerende projecten, gepubliceerd in De Kleine Aarde, 1995.  
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2. Geschreven boeken, brochures en verslagen 
       

De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten. In Bergen op Zoom, Den       

Bosch, Den Haag, Leidschendam, Nieuwegein, Pijnacker, Wymbritseradiel, Zoetermeer. 

Verslag van fase I – Landelijk proefproject in 1999, januari 2000. 

 

De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten -  Landelijk proefproject 

1999-2001. Verslag van fase II in 2000.  

 

De Ecologische Voetafdruk van acht Nederlandse gemeenten -  Landelijk proefproject 

1999-2001. Verslag van fase III in 2001. 

 

De Kleine Aarde – Ecologisch project 1972-2011.  Korte geschiedenis (18 pagina’s), 

geschreven voor ‘De Canon van Boxtel’ op verzoek van Museum Boxtel (MUBO), 2015.  

 

Duurzame leefstijlen in aantrekkelijke dorpen en Eco-steden. Deel II – Ruim 100 

nieuwe inspirerende voorbeelden van lokaal duurzaam beleid. Brochure, samen gemaakt 

met Koen Smits, 48 pagina’s, uitgave De Kleine Aarde, maart 1998.  

 

      

3. (Hoofd)stukken in boeken en andere publicaties  
 

Beleidsmogelijkheden, debatthema’s en maatschappelijke acties om de mondiale 

bevolkingsgroei af te remmen en te stoppen, maar zonder dwang. Notitie met concrete 

beleidspunten, geschreven met de Werkgroep Voetafdruk Nederland, gepubliceerd op de 

site www.voetafdruk.eu  in 2014, en geactualiseerd in augustus 2019. 

 

De up-to-date konsument konsumindert. Tekst van de presentatie tijdens het symposium 

‘Milieubeleid in uitvoering’van het Overleg Milieu Organisaties, op 28 februari 1992 in 

Nijmegen, gepubliceerd in het Symposiumverslag van juni 1992. 

 

Op weg naar mondiale duurzaamheid – Minder materiële consumptie en minder mensen. 

Discussienota, geschreven met de Werkgroep Voetafdruk Nederland, ook in het Engels 

vertaald, en gepubliceerd op de site www.voetafdruk.eu , december 2013. 

 

   

4. Artikelen en publicaties in het Engels (zie ook 6. Artikelen op websites) 
  

A Fair Earth Share is a Human Right – Towards Footprint Justice. Engels artikel met 

een pleidooi voor een juridische aanpak van de arm-rijk-verdeling met de mondiale 

Ecologische Voetafdruk, en tevens de samenvatting van de Domela Nieuwenhuis-lezing 

in 2017, gepubliceerd op de site www.janjuffermans.nl , april 2018. 

 

Cycle of benefits. Artikel over de reis met vouwfiets en trein van directeur Roger Kelly 

van CAT in Wales – Centre for Alternative Technology – naar Slowakije en terug via De 

Kleine Aarde en overleg met Jan Juffermans, in hun tijdschrift Clean Slate, herfst 1997.  

 

Net Footprint for all local authorities. Engels artikel over het Footprint-project van De 

Kleine Aarde met acht Nederlandse gemeenten, in LA 21 Journal van NCDO, June 1999. 

 

   

http://www.voetafdruk.eu/
http://www.voetafdruk.eu/
http://www.janjuffermans.nl/
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5. Niet formeel gepubliceerde teksten 
 

Afval en grondstoffen. Korte inleiding met 4 ‘sheets’ voor de conferentie Duurzame 

Ontwikkeling/Lokale Agenda 21 in Boxtel, gehouden op 18 november 1995.  

 

Dagboek van een reis door Azië (4 delen) – Samen met Marianne, met openbaar vervoer, 

door vele landen naar India en daarna vliegend richting Japan en via de Trans-Siberische 

spoorlijn naar huis (in Valkenburg aan de Rijn), van 5 oktober 1972 tot 8 augustus 1973. 

 

Dagboek van een reis naar China – Als reisleider met een groep van reisbureau RQ via 

Thailand, Hongkong naar China, en terug via Japan, van 23 juni tot 11 juli 1978. 

 

Dagboek van de 2de reis naar China – Samen met Marianne, per openbaar vervoer over 

land, via de Zijderoute en terug via Mongolië en Rusland, van 1 maart tot 28 mei 2004.    

 

Dagboek van een reis naar Engeland en Ierland – Samen met Marianne, met openbaar 

vervoer en vouwfietsen, in Ierland deels met SRC, van 4 augustus tot 1 september 2013. 

 

Dagboek van een reis naar Estland, Letland, Litouwen en Finland – Alleen maar 

grotendeels met een groep van Art Nouveau Travels, van 26 mei tot 14 juni 2018. 

 

Dagboek van een reis naar Florence en daar ons verblijf van drie maanden – Samen 

met Marianne, met de trein en vouwfietsen, van 15 december 2015 tot 11 maart 2016. 

 

Dagboek van een reis naar India en Nepal – Als reisleider met een groep van reisbureau 

RQ, naar New + Old Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho en Varanasi, en Kathmandu en 

Pokhora in Nepal, en nog een paar dagen Srinagar, India, van 6 tot 27 juli 1975. 

 

Dagboek van een reis naar India + Himalaya – Als reisleider met een groep van 

reisbureau RQ, eerst naar diverse plaatsen en projecten, en daarna een trektocht door de 

Himalaya, van 11 juli tot 4 augustus 1976. 

 

Dagboek van een reis naar Italië – Samen met Marianne, per trein vooral, naar diverse 

plaatsen in noord en zuid Italië, van 20 april tot 2 mei 1987. 

 

Dagboek van een reis naar Italië, Monaco en Frankrijk – Samen met Marianne, van 15 

mei 2019 tot 20 juni, met Kerstbezoek van Eugenie, Judith en Michael. 

 

Dagboek van een reis naar de USA – Alleen, voor mijn werk bij uitgeverij Inter 

Documentation Company in Leiden, via de route New York, Washington, Durham, 

Knoxville, Nashville, Lexington, Cincinnati, Columbus, Syracuse, Albany, Boston, 

Cambridge, deels per Greyhound, van 6 tot 25 oktober 1975.  

 

Dagboek van de 2de reis naar de USA – Alleen, voor mijn werk bij uitgeverij Inter 

Documentation Company in Leiden, via de route New York, Washington, Columbus, 

Athens, St. Louis, Columbia, Raleigh, Durham, Philadelphia, van 26 september tot 16 

oktober 1976.  
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Dagboek van een reis naar Kenia en Egypte - 3 delen. Alleen per vrachtschip ‘African 

Sun’ naar Mombassa, lang bezoek aan KIOF, gevlogen naar Egypte, met schepen via 

Griekenland naar Venetië, en per trein weer naar huis, van 26 februari tot 31 mei 1993.   

 

Dagboek van een reis naar Roemenië – Samen met de werkgroep Boxtel-Salonta, en 

samen met Barbara, Judith en Marianne, van 12 tot 21 juli 1993. 

 

De illusie van de elektromobiel. Artikel over o.a. het onmogelijk grote energie- en 

grondstoffenbeslag als iedereen op Aarde ermee gaat rijden. In februari 1993 aangeboden 

aan Milieudefensie, maar niet bekend is of het ook gepubliceerd werd.  

Ecological Footprint maakt Milieugebruiksruimte beter hanteerbaar – Vrijheid binnen 

Aarde-aandeel. Hand-out bij lezingen van een eerder gepubliceerd artikel, samen gemaakt 

met Koos Dijksterhuis, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 99, winter 1996. 

 

Fair trade en regionale ontwikkeling. Artikel met pleidooi voor mondiaal een zoveel 

mogelijk regionale ontwikkeling, maar onbekend is of het gepubliceerd werd, ong. 1990.   

 

Grond van de Aarde is ongelijk verdeeld – De bodem en duurzame ontwikkeling. Artikel 

op briefpapier van De Kleine Aarde, vooral uitgedeeld op een conferentie over Duurzame 

Ontwikkeling, november 1991.  

 

Grote vrijheid, maar wel binnen ieders ‘Aarde-aandeel’ – ‘Ecological Footprint’ maakt 

‘Milieugebruiksruimte’ beter hanteerbaar. Artikel over een ‘Fair Earth Share’ en de 

Voetafdrukberekeningen van Nederland en mondiaal, 6 januari 1997. 

 

Het Grondvraagstuk – De Aarde is te klein voor ons. Artikel over de nieuwe getallen uit 

de rapporten ‘Landgebruik door Nederland’ (1985) en ‘Agrarisch grondbeslag en 

internationale handel’ (1993) van de VU op verzoek van De Kleine Aarde, 11 april 1994. 

 

Leg vooral de korte autoritjes aan banden – Met een goed gecoördineerde landelijke en 

lokale campagne. Voorstel vanuit De Kleine Aarde gestuurd aan minister mw. De Boer 

van VROM, samen met de poster ‘F 1000,- beloning’, op 3 oktober 1997.  

 

Nederlands ruimtebeslag in het buitenland: 23 miljoen hectare. Artikel over de opzien-

barende getallen uit het rapport ‘Nederlands ruimtebeslag in het buitenland’, van het 

Ministerie VROM (1996, nr. 9), inclusief de top tien van het grondbeslag, nov. 1996. 

 

Nog niet jarig – Maar we kunnen wel een balletje opgooien! Speciale uitnodiging voor 

een feestje op 19 mei 1997 in Boxtel, voor familie, vrienden en vriendinnen. 

 

Nota Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Boxtel. Kritische reactie op de concept-

nota, waarin de mondiale dimensie nauwelijks aanwezig is, Boxtel, 16 juni 1999.  

 

Overbebeesting is misdaad tegen de mensheid. Artikel over de vele negatieve gevolgen 

van de veel te grote vleesconsumptie. Aangeboden aan ‘Gras’ in 1993, maar geplaatst?  

 

Profiteren van het taboe op bevolkingsbeleid – Ongewenste kinderen moeten we zéker 

vóórkomen. Artikel, samen geschreven met Hans Lyklema, maar gepubliceerd?, 2015. 
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Voorstellen voor uw politieke programma om te komen tot een samenleving 

die de ecologische grenzen van onze planeet respecteert. Kernpunten samen 

opgesteld met de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN), juni 2016. 

 

Wanneer is de eerste Grote Footprint-herdenking, in 2068? – We kunnen leren van de 

slavernijgeschiedenis. Nog niet gepubliceerd artikel naar aanleiding van de grote 

slavernij-herdenking op 1 juli 2018 in Amsterdam, augustus 2018. 

 

      

6. Artikelen op websites, ook internationaal   
 

Aanbieding Petitie Brede Welvaart. Artikel over de aanbieding op 22 januari 2019 aan de 

Commissie EZK van de Tweede Kamer namens 31 organisaties, door de Figarogroep van 

het Platform DSE (bestaande uit John Huige, Jan Juffermans, Lou Keune en Gerrit 

Stegehuis), gepubliceerd op de site www.platformdse.org , 24 januari 2019. 

 

Bij duurzaamheid hoort ook inclusieve vrede. Artikel, samen geschreven met Gerrit 

Stegehuis, over conflictoplossing zonder wapens en over de stimulering van het inclusief 

denken, op www.duurzaamnieuws.nl , 8 mei 2017 en eerder op www.platformdse.org .  

 

Biodiversiteit, bomen en Steenbreek. Column over de gezondheidsproblemen en extra 

klimaatontwrichting door verbranding van hout, op de site www.voetafdruk.eu , mei 2019.  

 

CO2-budget helpt effectief de klimaatdoelen te halen. Artikel over de invoering van een 

jaarlijks dalend persoonlijk CO2-budget, op www.duurzaamnieuws.nl , 3 augustus 2019. 

Het artikel was eerder gepubliceerd op de site www.degrotetransitie.nl . 

 

Dankzij schaliegas sneller naar schone en duurzame energie? Artikel over de geslaagde 

acties tegen schaliegas en de gegroeide bewustwording in vele gemeenten, op de site 

www.duurzaamnieuws.nl , 17 november 2013. 

 

De Kleine Aarde draait door in de praktijk. Artikel over de effecten van het werk van 

DKA in de samenleving, met 12 gerealiseerde idealen, gepubliceerd op de eigen site 

www.janjuffermans.nl , januari 2011. 

 

De Kleine Aarde in 1979. Compilatie van de 14 in het Brabants Centrum gepubliceerde 

artikelen over alle activiteiten op De Kleine Aarde in 1979, gepubliceerd op de site 

www.janjuffermans.nl , mei 2020.  

 

Divesteren: urgent agendapunt.  Artikel over de wereldwijde acties om niet meer te 

investeren in fossiele energie, de vele acties van Fossielvrij Nederland, en bijvoorbeeld 

ook lokaal in Boxtel, gepubliceerd op de site www.duurzaamnieuws.nl , 7 april 2015, en 

op de site www.platformdse.org op 14 april 2015. 

 

Draagvlak voor een welzijnseconomie groeit. Artikel over de groei van een nieuwe 

economie en de mondiale beweging Wellbeing Economy Alliance (WEAll) en de Well-

being Economy Governments (WEGo), op de site www.krantvandeaarde.nl,, herfst 2021.  

Ook op de websites van het Platform DSE, DuurzaamNieuws, BuyWorld en Pala (België) 

werd het artikel uit ‘Milieu’ van de VVM (netwerk van milieuprofessionals) gepubliceerd. 

 

http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.voetafdruk.eu/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.degrotetransitie.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.janjuffermans.nl/
http://www.janjuffermans.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.krantvandeaarde.nl/
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Duurzame Doorbraak is pure noodzaak. Artikel over de nieuwe samenwerking van ruim 

75 organisaties via de gezamenlijke site www.duurzamedoorbraak.nu , met ook een 

gezamenlijke agenda, geplaatst op de site www.platformdse.org , 7 oktober 2021. 

 

Duurzame Doorbraak is pure noodzaak - Al 94 Nederlandse organisaties doen mee. 

Artikel over de nieuwe samenwerking via de site www.duurzamedoorbraak.nu , met ook 

een gezamenlijke agenda, gepubliceerd op de site www.pala.be , 28 februari 2022. 

 

Een nieuwe Macro Economische Verkenning. Artikel over de presentatie van de MEV+ 

als voorbeeld van breder kijken naar economie, samen gemaakt met collega’s van het 

Platform Duurzame en Solidaire Economie, op www.platformdse.org, 30 augustus 2012.  

 

Extra molens graag, ook voor natuurbeschermers. Artikel over een snelle energie-

transitie, ook om de natuur te beschermen tegen de klimaatontwrichting, op de site 

www.duurzaamnieuws.nl , 7 maart 2017, en eerder ook op www.platformdse.org .   

 

‘Footprint Justice’ and ‘Fair Earth Shares’ is getting more attention. Artikel over de 

goede ontwikkelingen van het project, op de site van Share The World’s Resources in 

London: www.sharing.org , 26 januari 2021. 

 

Footprint Justice: een eerlijke voetafdruk is een mensenrecht. Artikel over een 

juridische analyse van de huidige veel te grote en te kleine voetafdrukken van rijke en 

arme mensen, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 23 december 2016. 

 

Footprint Justice krijgt meer aandacht. Artikel over de goede ontwikkelingen, 

gepubliceerd op de site www.duurzaamnieuws.nl , 29 januari 2021. 

 

Footprint Justice – Meer aandacht voor de veel te grote voetafdrukken van de rijke 

landen. Artikel op de site www.voetafdruk.nl , maart 2021. 

 

Gemeente biedt veel nieuwe transitiekansen. Artikel over de mogelijkheden van 

participatie, vooral op het gebied van de energietransitie, op www.duurzaamnieuws.nl , op 

13 februari 2018. Werd eerder gepubliceerd op de site www.degrotetransitie.nl . 

 

Is het nog wel verantwoord hout te verbranden? Artikel over de grote uitstoot van CO2 

en het gevaar van (ultra)fijnstof, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 22 augustus 2017. 

Het artikel werd eerder gepubliceerd op www.degrotetransitie.nl . 

 

Jan Juffermans: ‘Draagvlak voor een welzijnseconomie groeit’. Publicatie van een 

eerder in het tijdschrift ‘Milieu’ van de VVM gepubliceerd artikel, op de site van het 

Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen, december 2021. 

 

Kernideeën voor beleid voor verkleining van onze mondiale voetafdruk. Artikel van de 

leden van de Figarogroep van het Platform DSE op www.platformdse.org , 16 april 2019. 

 

Loonsverhoging als aanjager van De Grote Transitie. Gezamenlijk artikel van John 

Huige, Jan Juffermans, Lou Keune en Gerrit Stegehuis over loonsverhogingen die tot 

grotere mondiale voetafdrukken leiden, op www.platformdse.org , 15 december 2021. 

 

http://www.duurzamedoorbraak.nu/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzamedoorbraak.nu/
http://www.pala.be/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.sharing.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.voetafdruk.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.degrotetransitie.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.degrotetransitie.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
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Monitor Brede Welvaart: het begin is er. Artikel over de eerste publicatie van de Monitor 

Brede Welvaart, na vele jaren acties van het Platform DSE, door Gerrit Stegehuis, Jan 

Juffermans en Lou Keune en, op www.platformdse.org , 20 mei 2018.  

 

MV Nieuws – Nieuwsberichten over de ontwikkelingen met de Mondiale Voetafdruk 

gedurende de jaren 2001–2010, toen geplaatst op de site www.voetenbank.nl van De 

Kleine Aarde, die nu nog te vinden is op de homepage van de site www.voetafdruk.nl . 

 

Naar echte en eerlijke prijzen. Artikel over o.a. een Footprinttax en het rapport van 

Bureau Berenschot uit 1989 over het feit dat bij echte prijzen biologische producten op de 

markt voordeliger zijn dan ‘gangbare’ producten, op www.platformdse.org , maart 2012. 

 

Onderzoek naar een eerlijke, echt duurzame economie is noodzakelijk. Artikel en brief 

aan de Commissie EZK van de Tweede Kamer, van Platform DSE, door de Figarogroep, 

en door 41 organisaties ondersteund, op www.platformdse.org , 10 september 2020. 

 

Ontbrekende argumenten tegen schaliegas. Artikel over extra nadelen, die ontbreken in de 

‘Argumentenkaart Schaliegas’ van TNO, op www.duurzaamnieuws.nl , najaar 2013. 

 

Overbevolking bedreigt duurzaamheid, maar waar blijft het bevolkingsbeleid? Artikel, 

samen geschreven met Hans Lylema, over de noodzaak en mogelijkheden van effectief 

bevolkingsbeleid, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 14 november 2016. 

 

Over bevolking, een eerlijke economie en rechtvaardige voetafdrukken. Artikel over de 

hoofdoorzaken van de mondiale problemen, namelijk Bevolking X Voetafdrukken, en de 

voorstellen van de Werkgroep Voetafdruk Nederland, op www.platformdse.org, juli 2013. 

 

PBL op de vingers getikt over conclusies biomassa. Artikel over de massale bomenkap, 

de grotere uitstoot van CO2 dan bij gas en kolen , en ook het gevaarlijke (ultra)fijnstof , 

gepubliceerd op de site www.duurzaamnieuws.nl , 7 juli 2020. 

 

Petitie aan de Regering en de Tweede Kamer over de Brede Welvaart 2019 – 2030. De 

tekst van de petitie, en initiatief van de Figarogroep van het Platform DSE dat toen al 

gesteund werd door 31 organisaties, op de site www.platformdse.org , 19 november 2018. 

 

Ruim 4,9 miljoen doden per jaar gelinkt aan fossiele energie.  Artikel over de 

schokkende getallen uit de ‘Climate Vulnerability Monitor’ van DARA in Madrid (2012), 

op de site van het Platform DSE: www.platformdse.org , 3 juni 2017 

 

Stop met het juichen bij BBP-groeicijfers. Gezamenlijk artikel en oproep van de Figaro-

groep van het Platform DSE, op de site www.platformdse.org , 1 september 2021. 

 

Support for a wellbeing economy grows - Publicatie van een eerder in het tijdschrift 

‘Milieu’ van de VVM gepubliceerd artikel, vertaald voor op de site van Resilience in de 

USA, www.resilience.org , december 2021. 

 

Towards footprint justice: A fair Earth share is a human right. Artikel over het concept 

en het project ‘Footprint Justice’, op de site van Share The World’s Resources in Londen:  

www.sharing.org , 10 juni 2020.  

 

http://www.platformdse.org/
http://www.voetenbank.nl/
http://www.voetafdruk.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.resilience.org/
http://www.sharing.org/
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Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering. Artikel over de 12 aantrekkelijke 

voordelen van regionalisering, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 9 december 2019. 

 

Verborgen Ecocide: bijna 5 miljoen doden per jaar gelinkt aan fossiele energie. Artikel 

over de getallen uit het rapport ‘Climate Vulnerability Monitor’ van 2012, gepubliceerd 

op de site www.duurzaamnieuws.nl , 4 juni 2017, en eerder op www.platformdse.org .  

 

Vraagtekens bij loonverhogingen in tijden van klimaatchaos en corona. Artikel van de 

Figarogroep van het Platform DSE, op de site www.platformdse.org , 20 oktober 2020. 

 

We kunnen best wat doen aan het bevolkingsvraagstuk. Artikel over de groei van de 

wereldbevolking met 80 miljoen mensen per jaar en de mogelijkheden om zonder dwang 

bevolkingsbeleid te voeren, op www.duurzaamnieuws.nl , 23 februari 2020. 

 

Worden meer rapporten een stap vooruit? Artikel van Lou Keune met medewerking van 

de Figarogroep van Platform DSE, op de site www.platformdse.org , 12 februari 2021. 

 

WRR advies gevraagd over onze mondiale voetafdruk en mensenrechten. Artikel over 

het gevraagde advies, met steun van de door 34 organisaties gesteunde ‘Petitie Brede 

Welvaart’ van het Platform DSE, op de site www.platformdse.org , 16 april 2019. 

 

Zo meet je brede welvaart en duurzaamheid in de economie. Artikel van Lou Keune 

waaraan we met drie mensen van de Figaro-groep hebben meegewerkt, gepubliceerd op 

de site www.duurzaamnieuws.nl , 16 februari 2021. 

 

     

7. E-books, posters, power-points, video’s en andere media 
 

Collectie cassettebandjes met radio-interviews. Met Humanistisch Verbond, KRO, NOS, 

TROS en VARA, bijv. over de Boerenmarkten, De Kleine Aarde, de Open Dagen enz.  
 

De Groene Schreeuw. Poster voor de plakactie op Wereld Milieudag 2013 bij Haagse   

ministeries en het Binnenhof, gemaakt met de Werkgroep Voetafdruk Nederland, 2013.  

 

Het Persoonlijk Milieu Beleidsplan. Plan met 10 punten, gemaakt in overleg met DKA-

collega’s, n.a.v. de publicatie van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) in 1989.  

 

Jan Juffermans presenteert de Nederlandse ecologische voetafdruk op Aarde. Video 

van de lezing in Centrum Emma in Utrecht, dat in 2012 haar 10 jarig bestaan vierde, te 

vinden op de site www.janjuffermans.nl bij ‘Bibliografie, publicaties en video’s’.   

 

Lokale Agenda 21; ook in uw gemeente? – Samen werken aan duurzame dorpen en eco-

steden. Folder over het aanbod van lezingen door Jan Juffermans, De Kleine Aarde, 1995. 

 

Minder vlees Carola. Serie poster met diverse namen en in diverse kleuren, samen 

ontwikkeld met de Plant Protein Pioneers, in ongeveer dezelfde stijl en hetzelfde lettertype 

als de Minder-vlees-poster van 1974, augustus 2021. 

 

Op bezoek bij de familie Juffermans. Video-interview over het huis Apollopad 25 dat 

sinds 2015 geheel op zonne-energie ‘draait’, voor de campagne van de Nationale 

Duurzame Huizen Route, gepubliceerd in 2018, en staat op de site www.janjuffermans.nl   

http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.platformdse.org/
http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.janjuffermans.nl/
http://www.janjuffermans.nl/
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Politiek Manifest – Voorwaarden voor Duurzame Ontwikkeling. 18 Politieke prioriteiten  

van De Kleine Aarde bij het 20-jarig bestaan, samen met collega’s gemaakt, oktober 1992.  

 

Street Art in Florence. E-Book van de vele gemaakte foto’s tijdens een verblijf van 

december 2015 tot maart 2016, gratis te vinden op de site www.janjuffermans.nl .   

 

Varen in plaats van vliegen. Video-interview van 13 min. door Heleen de Vries over de 

reis per vrachtschip ‘African Sun’ (3 weken) in 1993 van Marseille naar Mombassa, voor 

de opening van The Small Earth van het Kenya Institute of Organic Farming (KIOF).  
 

  

8. Artikelen, interviews e.d. met/over Jan Juffermans 
 

Acties rond de Voetafdruk – De Werkgroep Voetafdruk Nederland timmert aan de weg 

om de Ecologische Voetafdruk onder de aandacht te brengen. Artikel van Dick Verheul 

over de plakactie op Wereld-Milieudag in Den Haag met de poster ‘De Groene 

Schreeuw’, en over de radiospotjes op Radio 1 over het ebook ‘Mijn hemel!’, in het 

tijdschrift ZOZ, nr. 116, 2013. 

 

Appels met peren vergelijken – Met de ecologische voetafdruk valt na te gaan wat het 

beslag is dat mensen leggen op de Aarde. Niet iedereen is het eens met de rekenmethode. 

Artikel van Koos Dijksterhuis over het langlopende meningsverschil tussen prof. Harmen 

Verbruggen en Jan Juffermans, in Milieudefensie, nr. 3, 1998. 

 

Bespaar f 5000 en leef beter – Persoonlijk Milieu Beleidsplan ‘Kleine Aarde’. Interview 

van Huub Jansen, in De Stem, 16 juni 1989. 

 

Bezint eer ge begint… Bijdrage van Tinie Martinali over de ‘afbraakmanie’ in Boxtel van 

fraaie historische panden, tevens verwijzend naar een eerdere bijdrage van Jan Juffermans 

over slopen, in de rubriek Vrije Tribune van regiokrant Brabants Centrum, 28 juli 1988. 

 

Boxtels zonne-huis werkt uitstekend. Interview over de goede ervaringen met de negen 

zonnepanelen die in 1994 werden geïnstalleerd, in De Meierij, 22 januari 1997.  

 

Brabants Dagblad presenteert het Forum van Zeven – Introductie van de zeven mensen, 

die om beurten op zaterdag een column gaan verzorgen, in de krant van 7 januari 1995. 

 

Brabantse Bagel: de Donut-economie als leidraad voor regionaal beleid. Artikel van  

Patricia Brunklaus, Hagar Roijackers, Sjo Smeets en Arno Uijlenhoet, en o.a. verwijzend 

naar ‘onze econoom Jan Juffermans’, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 27 maart 2018. 

 

College verwonderd over brief Jan Juffermans – ‘Opmerkingen volstrekt misplaatst’. 

Artikel over de reactie van B&W van Boxtel, in het Brabants Centrum, 4 februari 1999. 

 

‘De ecologische voetafdruk moet nog tenen krijgen’. Artikel over het werk van De 

Kleine Aarde en Jan Juffermans met de voetafdruk, in de Nieuwsbrief Milieuzorg, 4/1999.   

 

‘De gangbare landbouw werkt nu het hardst mee om biologische landbouw te krijgen!’ 

– De lange adem van milieu-activist Jan Juffermans. Interview door Sandra Akkermans, 

beleidsmedewerker Milieuhygiëne, in het tijdschrift Limburgs Milieu, oktober 1999.  

http://www.janjuffermans.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
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De Kleine Aarde: gelukkig kan ’t anders. Artikel en interview door Cees Bos en Eelco 

Jan Maalderink, over de geschiedenis en huidige activiteiten van het Eco-project in 

Boxtel, gepubliceerd in het blad Rooilijn van het Planologisch Demografisch Instituut van 

de Universiteit van Amsterdam, nr.1, 1991.  

 

De Kleine Aarde in Madurodam. Artikel over de opening van de tentoonstelling in Den 

Haag over het werk van De Kleine Aarde, geopend door minister Nijpels, op de foto met 

bestuursvoorzitter Gerard Bosman en Jan Juffermans, in De Kleine Aarde, nr. 71, 1989. 

 

De wegwerpcollectie – Recyling plastic artikelen op groter schaal toegepast. Interview 

door Bas van Lier over het plan voor een Wegwerpmuseum op De Kleine Aarde en een 

beschouwing over het plasticprobleem, in NRC Handelsblad, 11 mei 1990.  

 

‘Diftar’ en ‘de vervuiler betaalt’ – Ingezonden brief, buiten verantwoordelijkheid 

redactie. Brief van Jan en Marianne Juffermans aan het College en de Gemeenteraad van 

de gemeente Boxtel, in De Keistamper, 2 maart 2000.  

 

Domela Nieuwenhuis-penning voor Omslag – Op 20 november krijgt Omslag de Domela 

Nieuwenhuis-penning voor het stimuleren van veranderingsprocessen van onderop. 

Artikel van Marta Resink over hun welverdiende penning, met vermelding dat Jan 

Juffermans die dag de ‘Domela Nieuwenhuis-lezing’ zal verzorgen, ZOZ, nr. 136, 2016. 

 

E-Book ‘Mijn hemel! Wat gebeurt er op Aarde? Artikel van de redactie over het 

uitkomen van genoemde publicatie, op de site www.platformdse.org ,  15 april 2012 

 

Ecologische voetafdruk van negen voetbalvelden. Artikel van Arjen Schreuder over het 

8-gemeenten-project van De Kleine Aarde/Jan Juffermans, in de NRC, 13 januari 2000. 

 

‘Economie gaat niet over geld, maar over hoe we samenleven’. Interview door oud-

collega van De Kleine Aarde Dick Verheul, nr. 10 in de serie ‘Groene Verhalen’ op de 

site www.groeneverhalen.nl , gepubliceerd op 1 oktober 2021.  

 

Een eco-stad in 25 jaar – Interview over de publicatie ‘Duurzame leefstijlen in 

aantrekkelijke dorpen en steden – deel 2’ van Koen Smits en Jan Juffermans, met ruim 

100 inspirerende voorbeelden, in LA21 Journaal van de NCDO, 4 april 1998. 

 

Een te grote kist bananen – 35 visies op een duurzame wereld. Boek met 35 interviews, 

incl. Jan Juffermans met de titel ‘Op eerlijke voet’, en aan allen werd ook gevraagd naar 

hun mening over de Mondiale Voetafdruk (steeds gedrukt in een groen kader), geschreven 

door Eric Schoones, uitgeverij Aeneas in Boxtel, 2009. 

 

Eerlijk Aarde-aandeel en een leven vol campagnes – Interview met Jan Juffermans. Door 

Rutger Henneman. Gepubliceerd in ‘Het Potentieel III’ met het thema: Land en Aarde, 

Grond van het Bestaan. Uitgave van 2016, pag. 36 – 47.  

 

Europese verkiezingen. Artikel over de stemming voor het Europees Parlement, waarbij 

Jan Juffermans op de 6de plaats stond op de lijst van GroenLinks en 1124 stemmen kreeg, 

in de nieuwsbrief Gras van De Groenen, nr. 7, september 1999. 

 

http://www.platformdse.org/
http://www.groeneverhalen.nl/
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Feit en fictie over de mondiale voetafdruk in een verrassend ‘kantelboek’. Artikel over 

het boek ‘Ik en de wereld – De wereld en ik’ van Kees Waagmeester met ‘Dossier Jan 

Juffermans’, in ‘De wereld gaat aan deugd ten onder’ van uitgeverij Lemniscaat, 2016. 

 

Fietsersleed – Artikel over de herinrichting van enkele Boxtelse straten in de buurt van 

het NS-station, met enkele kritische kanttekeningen en suggesties van Jan Juffermans, in 

de regiokrant Brabants Centrum, 14 december 2000.  

 

Gemeenten leven op te grote voet. Artikel en interview van Jaap Rodenburg over de rol 

van de Voetafdruk voor gemeenten, in Locomotie, het Tijdschrift over Politiek en 

Wetenschap, nr. 8, december 1999. 

 

Grond van De Kleine Aarde in Boxtel ligt straks voor altijd in Parijs. Artikel en 

interview met Jan Juffermans en Henry Mentink door Maartje Spieksma over de krui-

tocht van Varik naar Parijs om daar de Aarde op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te 

zetten, in het Algemeen Dagblad, 23 februari 2022. 

 

Hoeveel mensen druk jij van de Aardebol? – Voor de vijfde keer Niet-winkeldag. 

Interview door Lisette Thooft over de voetafdruk, een duurzame leefstijl, de mondiale 

dimensie etc. in het tijdschrift Onkruid, nr. 132, pag. 172 – 178, 1999. 

 

Hoe je appels en peren kunt vergelijken – Ecologische Voetafdruk meet consumptie in 

vierkante meters groen. Artikel van Michel Robles over het model en de opinie over de 

bruikbaarheid voor gemeenten van Jan Juffermans, in tijdschrift Zuiderlicht, juni 1997. 

 

‘Holland a bit different’ op De Kleine Aarde – Expositie in hal Van Cooth-hoeve. Artikel 

over in India gebruikte tentoonstelling tijdens een congres over duurzame 

plattelandsontwikkeling, in de regiokrant Brabants Centrum, 8 maart 1984. 

 

Ingezonden brieven. Zeven reacties op het voorstel van Jan Juffermans in het voorgaande 

nummer van ZOZ om voortaan Aarde als planeet met een hoofletter A te schrijven, in 

ZOZ, Tijdschrift voor doen-denkers, nr. 125, 2015. Nog twee reacties volgden in het 

nummer erna, in ZOZ, nr. 126, 2015. 

 

‘Inkrimpen veestapel niet aan de orde’ – Conclusie forumgesprek Agrarische 

Hogeschool. Verslag van het debat waarin alleen Jan Juffermans pleitte voor inkrimpen 

van de veestapel, om meerdere redenen, in het Brabants Dagblad, 20 april 1989. 

 

Invullen geeft gemeente zicht op duurzaamheid – Lokale Duurzaamheidsspiegel. Artikel 

met interview over de deelname aan de Duurzaamheidsspiegel van de NCDO door de 

Gemeente Boxtel, in de lokale krant de Keistamper, 17 februari 1999.  

 

‘Jaar verlof goed voor mij en Kleine Aarde’. Artikel over de aankondiging door Jan 

Juffermans van zijn sabbatjaar in 1993, in het Brabants Centrum, 22 oktober 1992. 

 

Jan Juffermans bepleit nieuwe economie en duurzame leefstijlen – ‘Onverteerbaar dat 

we er niet in slagen de hemeltergende armoede op te heffen’ Interview door Theo Brand 

van Nieuw Wij over actie voeren op diverse fronten, op de site  www.nieuwwij.nl , 2 april 

2020, en herhaald op 24 augustus 2020 in het kader van de ‘Zomerherhalingen 2020’. 

 

http://www.nieuwwij.nl/


16 

 

Jan Juffermans geeft Domela Nieuwenhuislezing. 20 nov. Heereveen. Artikel over 

enkele aspecten van de lezing, zoals de voetafdruk, de mondiale zeer scheve verhoudingen 

en mensenrechten, op de site van het Platform DSE www.platformdse.org , 13 nov. 2016.  

 

Jan Juffermans – ‘Niet veel tijd meer’ – Introductie van de zeven deelnemers die om de 

beurt op zaterdag een column gaan verzorgen, in het Brabants Dagblad, 7 januari 1995. 

 

Jan Juffermans op Europese lijst GroenLinks – Zaterdag start campagne op Europese 

Wereldwinkeldag in Leiden. Artikel over Europese verkiezingen op 10 juni 1999, in de 

Oegstgeester Courant, 5 mei 1999. 

 

Juffermans-tour. Artikel over een kritisch fietstochtje met de kroniekschrijver van 

‘Spaanders’ in de straten bij het station, in het Brabants Dagblad, 15 december 2000.  

 

Kleine Aarde begint met Wegwerp-museum. Plastic koffiebekers: belachelijke ver-

spilling. Interview door Jean-Pierre Geelen in de Gelders Overijssel Courant, 3 mei 1990.  

 

Kleine Aarde wil sterilisatie terug in gezondheidszorg om gebruik van grote aantallen 

‘disposables ’terug te dringen. Artikel van Adri van Beelen over het Wegwerpmuseum, 

de vele wegwerpartikelen in de gezondheidszorg en preventie, in Verpleegkunde Nieuws, 

september 1990. 

 

Kleinschaligheid soort middenweg – Jan Juffermans van Kleine Aarde bezocht congres 

in India. Interview over de ervaringen en conclusies in het Brabants Dagblad, 21 februari 

1984. Plus een correctie op dat artikel in de krant van 22 februari 1984. 

 

‘Koelkast van oktober tot maart uit’ - Boxtelaar Jan Juffermans haalt bijna negentig 

procent stroom uit zon. Interview door Karin van Krevel over o.a. de ervaring met de 9 

zonnepanelen die in 1994 werden geïnstalleerd, in het Brabants Dagblad, 9 januari 1997.   

 

‘Kringloopcentrum met sociale en ecologische doeleinden’ – Jan Juffermans in 

commissie. Artikel over de presentatie van de vele voordelen van een kringloopcentrum, 

ook in het centrum van Boxtel, in de regiokrant Brabants Centrum, 15 mei 1997.  

 

Kwartaalblad De Kleine Aarde 1972–2010 geheel gedigitaliseerd. Artikel over de 

toegankelijkheid en doorzoekbaarheid van alle nummers op www.dekleineaarde.nl en  

gepubliceerd door Pim Ketelaars op dezelfde site, 2019.  

 

Leeft u op grote voet? Artikel van Ingrid Aaldijk en interview met Jan Juffermans over 

het voetafdrukmodel, in Toolkit Milieucommunicatie, 2002 (?).  

 

Leidschendam wil ecologische voetafdruk gaan meten. Artikel over de belangstelling 

van deze gemeente voor deelname aan het Voetafdrukproject van De Kleine Aarde met 

acht Nederlandse gemeenten, in de krant ‘LA21 Journaal’ van de NCDO, april 1998. 

 

Lezing Jan Juffermans. Artikel over en link naar de lezing over Duurzaamheid, de 

Voetafdruk en een Fair Earth Share, bij het 10-jarig bestaan van het Centrum Emma in 

Utrecht op 31 augustus 2012, gepubliceerd op de site www.platformdse.org.   

 

http://www.platformdse.org/
http://www.dekleineaarde.nl/
http://www.platformdse.org/
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Lokale Agenda 21: noodzakelijk & aantrekkelijk – Inspiratie voor een duurzame 

gemeente. Folder over lezingen in gemeenten door Jan Juffermans, 1998. 

 

Low Footprint tuinieren. Artikel en interview van Katja Staring met Sharon Gadelaa en 

Jan Juffermans over hun ervaring en tips, in het tijdschrift Tuin Seizoen, maart 2022. 

 

Luchtschepen geen luchtkastelen – De onvermijdelijke terugkeer van de zeppelin. Artikel 

over het nieuwe vliegen n.a.v. het ingestuurde voorstel van Jan Juffermans namens De 

Kleine Aarde (en daarnaast ook CO2-quotering), in de speciale editie ‘100 Ideeën voor 

een Duurzame Wereld’ van het tijdschrift Onze Wereld, nummer 6a, juni 1997. 

 

Macro Economische Verkenning + 2013 beschikbaar. Artikel over gereed komen van 

deze publicatie met de subtitels ‘Rechtvaardige voetafdruk ver overschreden’ en  

‘Duurzame oplossingen bekend’, gemaakt door een team van het Platform DSE, w.o. Jan 

Juffermans, en gepubliceerd op de site van het Platform www.platformdse.org . 

 

Milieukeur blijft wenselijk ondanks bezwaren – Konsument raakt steeds meer in 

verwarring. Artikel en interview door Laurens Lammers over de voor en nadelen van een 

milieukeur, in het tijdschrift De Kleine Aarde, nr. 72, 1990.  

 

Milieuprogramma’s op de TV: rammelende supermarktkarren. Artikel van Willemjan 

Hagens met een stukje over het optreden van Jan Juffermans bij de kassa in een 

supermarkt, in het programma NOS-Laat, in De Journalist, 26 februari 1990.  

 

‘Minder inwoners beter voor duurzame gemeente’ – Voorstel voor openbaar debat. 

Artikel over de brief van Jan Juffermans aan de gemeente n.a.v. de bezorgdheid van de 

burgemeester over een daling van inwoners, in het Brabants Centrum, 21 januari 1999. 

 

‘Mister DKA’ ziet voldoende kansen in plan De Plaetse. Interview door Rens van den 

Elsen over het plan voor De Kleine Aarde om boeren en tuinders te helpen omschakelen 

naar duurzame landbouw, in de regiokrant Brabants Centrum, 2 september 2021. 

 

Monument voor cultuur van nonchalance – Milieucentrum De Kleine Aarde in Boxtel 

begint museum voor wegwerpartikelen. Interview door Ronald Wiegerinck met de 

conservator van het Wegwerpmuseum, gepubliceerd in De Gelderlander, 25 mei 1990. 

 

Museum houdt wegwerpmaatschappij spiegel voor. Artikelen voor eenmalig gebruik: 

Verspilling van grondstoffen. Interview door Margit Balogh met de conservator van het 

Wegwerpmuseum op De Kleine Aarde, in het tijdschrift BETER, aug./sept. 1992.  

 

Museum markeert het einde van de wegwerpcultuur. Interview door Hans Horsten met 

de conservator van het Wegwerpmuseum, gepubliceerd in de Volkskrant, 19 mei 1990. 

 

Nederlandse bewerking Brundtland-rapport gepresenteerd. Artikel over de aanbieding 

van het eerste exemplaar van de publicatie ‘Onze Gezamenlijke Toekomst’ aan Prins 

Claus, geschreven door Thijs de la Court en uitgegeven door BIJEEN en DKA, in het 

tijdschrift Milieu Defensie, juli 1988.  

 

http://www.platformdse.org/
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Netto Footprint voor alle gemeenten. Redactioneel artikel en interview met 

projectcoördinator Jan Juffermans van het project over de Mondiale Voetafdruk van acht 

Nederlandse gemeenten, in het LA21-Journaal van de NCDO, juni 1999. 

 

Nieuw: Brochure over indicatoren ‘Beter meten van Welvaart en Welzijn’.  Artikel over 

de presentatie van de nieuwe publicatie van het Platform DSE, met o.a. 2 hoofdstukken 

van Jan Juffermans, op de site www.platformdse.org , 27 april 2012.   

 

Omslag ontvangt Domela Nieuwenhuispenning – Jan Juffermans houdt Domela 

Nieuwenhuislezing. Artikel van de redactie over de bijeenkomst op 20 november 2017 in 

het FDN-Museum in Heereveen, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 14 november 2017. 

 

Ongewenst drukwerk. Redactioneel stukje over de weigering van de gemeente Boxtel 

belasting te gaan heffen op ongevraagd drukwerk, in het Brabants Dagblad, 25 juni 1991. 

 

Onze CO2-footprint in breder perspectief. Artikel van Han Blok over de juiste CO2-

footprint van de gemiddelde Nederlander, die blijkt uit te komen op 12,55 ton CO2 per 

jaar, op verzoek van Jan Juffermans, op www.duurzaamnieuws.nl , 13 augustus 2017. 

 

Ook grond van De Kleine Aarde ligt straks voor altijd in Parijs – Het doel: de Aarde op 

de werelderfgoedlijst van Unesco krijgen. Artikel en interview van Maartje Spieksma over 

de krui-tocht van Varik naar Parijs om daar de Aarde op de Werelderfgoedlijst van 

UNESCO te zetten, in het Brabants Dagblad en het Algemeen Dagblad, 24 februari 2022. 

 

‘Opmerkingen Juffermans zijn volstrekt misplaatst – College laat uitnodiging voor debat 

voor wat het is. Artikel over brief aan B&W over oordeel van de burgemeester dat krimp 

van de bevolking slecht zou zijn voor Boxtel, in het Brabants Dagblad, 3 februari 1999. 

 

Pleidooi voor een Groene Agenda 2025 – Boxtelaar Jan Juffermans wil vooral een 

Duurzaam Europa. Artikel over zijn EP-kandidatuur, in de krant Keistamper, 2 juni 1999. 

 

Pleidooi voor volkstuin nieuwe stijl - Jan Juffermans breekt lans voor stadslandbouw. 

Interview over de verhuizing van het volkstuincomplex Ceres uit de bebouwde kom van 

Boxtel naar grond langs de A2, in de regionale krant Brabants Centrum, 9 april 1998.  

 

‘Renoveren spaart milieu’ – Jan Juffermans in brief aan Kollege. Artikel over brief aan 

de gemeente Boxtel over vele sloopplannen, in het Brabants Centrum, 28 februari 1991  

 

Roel van Duijn op weg naar GroenLinks. Kort verslag met grote foto van onze Groenen-

groep in Utrecht op weg naar het GroenLinks-kantoor, in de Volkskrant, 15 februari 2001.  

 

‘Schoon milieu is een mensenrecht’ – Een schoon milieu als mensenrecht? Leuk 

geprobeerd maar niet haalbaar, luidt de reactie. Artikel van Jelle van der Meer met 

juridische reacties op de stelling van Jan Juffermans, in Onze Wereld, december 1998. 

 

‘Snelfietspad voor Boxtel interessant’ – Schrijvers bieden boek aan. Artikel over de 

aanbieding van het boek ‘De Duurzame Stad’ aan burgemeester Van Homelen van Boxtel, 

van uitgeverij Aeneas en De Kleine Aarde, in het Brabants Dagblad, 23 september 1998. 

 

http://www.platformdse.org/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
http://www.duurzaamnieuws.nl/
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Stelling: ‘Eet uit eigen tuin’ – Jan Juffermans: welles, Hugo van Liemd: nietes. Artikel 

van Bram Posthumus over voedsel, fair trade en de mondiale ecologische voetafdruk, in 

het tijdschrift Internationale Samenwerking, maart 2002. 

 

‘Strategische visie Boxtel niet duurzaam genoeg’ – Jan Juffermans over nota Bhalotra. 

Artikel over diverse voorgestelde verbeterpunten van het groeiplan, met zelfs twee nieuwe 

bedrijfs-terreinen en nieuwe wegen, in de regiokrant Brabants Centrum, 15 mei 1997.  

 

Tegen beter weten in – De geschiedenis van de biologische landbouw en voeding in 

Nederland – Boek van Dirk Hollander, met verwijzingen naar De Kleine Aarde en naar de 

rol van Jan Juffermans, uitgave 4 Heuvels, Hurwenen, 176 pag., 2012. 

 

‘Think globally, act locally’ - De ontwikkeling van milieubewust pionieren op De Kleine 

Aarde 1972-1982. Interview door Sterre Nederpel van Jan Juffermans en bijlage van haar 

bachelor-werkstuk Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, 25 november 2020. 

 

Tijd en geld vormen gevaarlijk duo – Symposium richt spot op aantrekkelijkheid 

duurzame leefstijl. Artikel over symposium ‘Tijd om te leven’, n.a.v. het 20-jarig bestaan 

van De Kleine Aarde, en de bijdrage van Jan Juffermans met als titel ‘De positieve 

verrassingen van een duurzame leefstijl’, in het Brabants Centrum, 22 oktober 1992.  

 

Transitie Boxtel geeft elke week tips voor een duurzame(re) leefstijl. Door Noor Reigers-

man geschreven wekelijkse artikel, deze keer over Nederland Circulair in 2050 en over 

het preventie- en recyclingbeleid bij Jan Juffermans thuis, in De Meierij, 24 febr. 2022.  

 

Van snelfietspaden tot huizen van leem en stro – ‘De Duurzame Stad’ Boek vol ideeën. 

Artikel over de aanbieding van het eerste exemplaar van het boek aan burgemeester Jan 

van Homelen van Boxtel, door Jan Juffermans. Hij maakte het boek met vele inspirerende 

voorbeelden met collega Harrie Perebooms en medewerkers van uitgeverij Aeneas, in de 

regiokrant Brabants Centrum, 24 september 1998.  

 

Verhalenwedstrijd leidt tot verrassende toekomstbeelden – Boxtelse pennenvruchten van 

prima kwaliteit. Artikel over de uitslag waarbij Jan Juffermans als de hoofdprijswinnaar 

uit bus kwam (f 5000,- en bronzen beeldje), want hij won vijf van de zeven onder 

pseudoniem gepubliceerde kwartaal-artikelen, in het Brabants Centrum, 27 januari 2000. 

 

Verslag expertmeeting indicatoren. Beschrijving van o.a. de presentatie over de 

Ecologische Voetafdruk door Quintijn Hoogenboom en Jan Juffermans op de 

expertmeeting op 15 april 2011 in Utrecht, op de site www.platformdse.org , 6 juni 2011. 

 

‘Vervuiling schending mensenrechten’ – Kleine Aarde: milieuprobleem niet los zien van 

armoede-vraagstuk. Interview door Aad Struijs over de relatie milieu en ontwikkeling, het 

gifgebruik, een basisinkomen, de Alliantie voor Duurzame Ontwikkeling enzovoort, in de 

bijlage Ziezo van de Barneveldse Krant 15 april 1989. 

 

Via regenboogactie naar New Delhi – Alternatieve bedrijven willen naar 

landbouwtentoonstelling. Artikel over de voorbereidingen en de crowdfundingactie voor 

deelname aan een groot congres in India, in het Brabants Dagblad 27 januari 1984.  

 

http://www.platformdse.org/
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Voetafdruk Nederland pleit voor CO2-budget – Petitie Juffermans C.S. aan Tweede 

Kamer. Artikel over de online aanbieding door de Werkgroep Voetafdruk Nederland op 

11 januari aan de Commissie van EZK, in regiokrant Brabants Centrum, 20 januari 2022. 

 

Voetafdrukken te kijk. Artikel over de opening van de expositie in de kas met o.a. 25  

glas-footprints van min of meer bekende Nederlanders, in De Kleine Aarde, nr. 117, 2001.  

 

Voor het voetlicht: Jan Juffermans. Interview door Toos Kroesen-Verjaal over de 

idealen van De Kleine Aarde, in het blad Panda van het Wereld Natuur Fonds, nr. 2, 1991. 

 

‘Vraag naar mooie bouwkavels niet verwarren met woningnood’ – Capaciteit afstemmen 

op natuurlijke groei. Artikel over de kanttekeningen van Jan Juffermans bij te grote (luxe) 

bouwplannen in het buitengebied, in het Brabants Centrum, 18 maart 1999. 

 

Vrijwilligers sprokkelen geld bijeen voor radiospotjes voetafdruk. Artikel over de crowd 

funding-actie voor de uitzending van spotjes op Radio 1 over het gratis eBook ‘Mijn 

hemel!’ van Jan Juffermans, op de site www.duurzaamnieuws.nl , 22 juni 2013.  

 

Vrouwenoverleg belicht milieu en duurzaamheid. Artikel over een thema-avond met o.a. 

Jan Juffermans, in regiokrant Brabants Centrum, 21 oktober 1999.  

 

Wegwerpartikelen naar het museum. Interview door Jean-Pierre Geelen, gepubliceerd in 

de Leidse Courant, 28 april 1990. Werd toen ook gepubliceerd in de krant Het Binnenhof, 

28 april 1990. 

 

Wegwerpcultuur te kijk in museum Kleine Aarde – ‘Bewaren voor het nageslacht’ 

Interview door Marianne Schoone met conservator Jan Juffermans van het nieuwe 

Wegwerpmuseum, gepubliceerd in Het Nieuwsblad, 22 februari 1990. 

 

‘We hopen dat er na deze week echt iets is veranderd’ - Autovrije schoolweek start deze 

week in Boxtel. Artikel en interview met Jan Juffermans, namens de werkgroep Lokale 

Agenda 21 in Boxtel, in De Boxtelse Koerier, 20 september 2000.  

 

Welvaart? Kom nou! – Column over steeds meer nare ervaringen, mede door de 

zogenaamde welvaart, in het Brabants Dagblad, 16 mei 1998. 

 

‘We willen niet terug naar dat primitieve hutje op de hei’ - Presentatie ‘prikkelboek’ De 

Duurzame Stad. Interview met Harrie Perebooms, die samen met collega Jan Juffermans 

en medewerkers van uitgeverij Aeneas, de vele inspirerende voorbeelden voor het boek 

verzamelden, beschreven en illustreerden, in de Boxtelse Koerier, 23 september 1998. 

 

‘We zijn eng nationalistisch’ – Interview door Ralf Bodelier met Jan Juffermans op/over 

De Kleine Aarde, in de serie over Politiek & Bestuur, in Intermediair, 25 februari 1999.  

 

What’s Up, Petrusschool? Artikel van Henk van Weert over de energie- en klimaat-les in 

groep 8 van de Petrusschool, tijdens de Duurzame Week Boxtel, door Jan Juffermans, met 

zijn twee kleinzonen Jelle en Tibbe in de klas, in het Brabants Centrum, 14 oktober 2021. 

 

 

                                                                  *********** 
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