
Juryrapport winnaar Glazen Globe 2013 

De jury van de Glazen Globe kiest het prentenboek NEDERLAND als de winnaar voor de jaren 2012 
& 2013. De van oorsprong Franse maakster Charlotte Dematons, werpt een frisse blik op ons 
kikkerlandje – geweldige oefenstof voor in de aardrijkskundeles. 

In prentenboek NEDERLAND neemt kunstenares Dematons 
de kijker mee op een leuke en leerzame ontdekkingstocht 
door de verschillende Nederlandse provincies. De 
kunstenares heeft het talent alle 28 prenten te laten léven. 
Het wemelt er van de menselijke figuurtjes die allemaal druk 
doende zijn. Haar kleurige prenten zijn als stilstaande 
beelden van een film die met één knip van de vingers in 
beweging kunt zetten. Het kan zomaar zijn dat de 
kerkgangers op de prent Pasen in Overijssel in je fantasie 
ineens de pas er in zetten en ieder naar hun eigen kerk 
spoeden – we tellen er drie, de verzuiling in een notendop. 
En wie wordt er niet vrolijk van de prent enkele pagina’s 
ervoor, van de nieuwjaarsduik in de Noordzee? Een van de 
dappere dodo’s, met oranje Unox muts, wordt op een 
brancard afgevoerd. Iedere zwemmer is roze, alleen deze 
pechvogel ziet blauw van de kou 

NEDERLAND lééft en is grappig, bij uitstek twee didactische 
voorwaarden om het boek bij aardrijkskundig Nederland nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. 
Dematons is in staat de vele landschappen die het kleine Nederland telt geografisch helder in beeld te 
brengen. Neem de dubbelpagina van het Rivierengebied, met een fraaie zonering van rivier, 
zandstrandjes, kribben, zomerdijk, winterdijk, fruitbomen op de oeverwallen en een steenfabriek in 
de verte. Deze serie begrippen biedt de leerkracht fabuleuze oefenstof om samen met leerlingen na 
te denken over de onderling samenhang. Puzzelen waarom het allemaal is zoals het is. 

Omdat Dematons historische en geografische feiten en gebeurtenissen in elkaar vlecht, is het een rijk 
palet waaruit je als ontdekkingsreizigers op de tocht door Nederland kunt kiezen. Je 
voorstellingsvermogen wordt extra geprikkeld door de getijdenwerking van de 28 prenten waarop 
ieder landschap in het meest aansprekende seizoen wordt uitgebeeld: de explosie van kleur van de 
bollenvelden in de lente en de herfstkleurenpracht van de Veluwe in het najaar. 

De Glazen Globe is een onderwijsprijs, en voor wie als leerkracht aan de slag wil met Dematons prenten 
is het achtergrondboek Duizend dingen over Nederland onontbeerlijk. De teksten die de prenten 
verhelderen, bestaan uit twee delen. Bovenaan, in blauw motiveert Dematons haar onderwerpkeuze; 
onderaan, in zwart, licht zij het onderwerp toe. En dan zal blijken dat er op elke prent nog veel meer 
te zien valt dan je de eerste, tweede of derde keer ontdekte. 


