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Het kinderboek over Doggerland  
Een samenwerking van Fontaine Uitgevers en het RMO 
 
 

 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Over het kinderboek Onder de golven van 
Linda Dielemans 
Het verhaal van Doggerland  
Als je aan de Noordzee denkt, denk je aan zand en golven. Aan schelpen, duinen en zilvermeeuwen. 

Maar soms ligt er iets op het strand wat uit een andere wereld lijkt te komen. De kies van een 

mammoet. Botten van hyena’s of wolharige neushoorns. Vuurstenen vuistbijlen, speerpunten van 

gewei. Voorwerpen van duizenden, tienduizenden of zelfs honderdduizenden jaren oud, uit de tijd 

dat er nog geen zee was, maar land. Een land vol heuvels en rivieren waar mensen, mammoeten en 

reuzenherten liepen, waar ijskappen aangroeiden en weer wegsmolten, tot het uiteindelijk door de 

grijze zee werd opgeslokt. Dit is het verhaal van Doggerland: het land onder de golven. Archeoloog 

en kinderboekenschrijver Linda Dielemans neemt je een miljoen jaar mee terug in de tijd en voert je 

langs ijswoestijnen, reusachtige watervallen, kolkende rivieren en verwoestende vloedgolven. 

Je maakt kennis met de bewoners van Doggerland: de dieren én de mensen. Mensen zoals jij, op 

zoek naar eten of een plek om te slapen, op jacht of op de vlucht… 
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Over archeologe en kinderboekschrijver Linda 

Dielemans en Illustrator Djenné Fila  

 Linda Dielemans ging archeologie studeren 

en combineerde deze studie met haar 

passie voor schrijven. Het kinderboek Brons werd vorig jaar genomineerd voor 

de Woutertje Pieterseprijs, was thematitel in de Kinderboekenweek en werd 

bekroond met een Vlag & Wimpel door de griffeljury. Ook werd Brons getipt 

door De Grote Vriendelijk Podcast. Voor Schaduw van de leeuw, verschenen bij 

Uitgeverij Leopold, won Linda de Jonge Beckmanprijs. 

 
Djenné Fila is illustrator en illustreerde een van de sprookjes in De kikkerbilletjes van de 

koning van Janneke Schotveld. In 2019 verscheen Het beest met de kracht van tien 

paarden van Lida Dijkstra met Djennés illustraties bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff, dat 

genomineerd werd door de Vlaamse kinder- en jeugdjury. Dit voorjaar maakte Fila op 

verzoek van uitgeverij Volt de tekeningen bij De vuurvogel, een hervertelling van het 

wereldberoemde ballet van Fokine en Stravinsky door Bette Westera. 

 

 

Een impressie van het boek 
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