
Doggerland kunst 
 
Een regenachtige dag in de meivakantie of een dagje 
niet op pad? Dan kun je thuis aan de slag met kunst 
uit de prehistorie! Laat je inspireren door 
grottekeningen en maak een mooie tekening op 
‘steen’, of knutsel een ijstijd-ketting. 
 
 
 
Grotkunstwerk: krijttekening op schuurpapier 
IJstijdmensen waren meesters in het maken van kunst. Ze maakten wandschilderingen en ingekraste 
tekeningen van de dieren die in de ijstijd leefden. Maar er werden ook mensfiguren getekend of ze 
lieten hun eigen handafdruk achter. 
 
Maak zelf zo’n mooie ijstijdtekening! 
Benodigdheden: 
- Schuurpapier vellen (in lichtgeel of bruinrood) 
- Waskrijtjes in de kleuren rood, zwart, oker, wit en rood 
- Voor voorbeelden google: ‘grotkunst’, ‘prehistoric cave paintings’ of  

‘prehistoric wall paintings’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steen beschilderen 
Beschilder een grote steen met bijvoorbeeld een jager-visser-verzamelaar, een mooi patroon of een 
dierfiguur. 

      



 
Maak prehistorische stenen na! 
Benodigdheden: 

- Grote steen (zoek in de tuin, het park, bos, strand of koop ze bij het tuincentrum) 
- Markers in verschillende kleuren (tip: permapaque pigment-markers) 
- Voor voorbeelden google: ‘drawings stone age’, ‘cave drawings stone age’ of ‘drawings stone 

age scandinavia’ 
 
 
Knutsel een beschermende ketting 
De eerste moderne mensen versierden hun waardevolle bezittingen met mooie patronen. De jager-
visser-verzamelaars die later in Doggerland leefden, maakten muziek en droegen ook sieraden. 
Beroemd zijn ook beeldjes in de vorm van vrouwen, dieren en soms dier-wezens. Soms werd zo’n 
kunstwerkje als hanger gedragen, dat noemen we een amulet. Men geloofde dat een amulet 
magische krachten had, bijvoorbeeld voor vruchtbaarheid of ter bescherming tegen het kwaad. 
 
Maak je eigen Doggerland-amulet met klei! 
Benodigdheden: 
- Zelfhardende klei 
- Schort 
- Boetseerhoutjes (of saté prikker, vork en/of mes) 
- Kleiroller 
- Bekertje water 
- Koordje 
- Eventueel houten kralen of schelpen (optie) 
- Eventueel verf in aardetinten kleuren (optie) 
- Voor voorbeelden google: ‘amulet stone age’, ‘jewel stone age’ of ‘pendant stone age’ 
 

 

 


