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Der wie ris in kroanprins dy’t g jin sin oan trouwen hie. Mar dat kin 
fansels net. As in kroanprins oait kening wurde wol, dan moat er troud 
wêze. Dus gong de âlde keninginne, dy’t ek wolris mei pensjoen woe, 
op syk nei in geskikte partner foar har soan.

‘Een groot compliment voor de schrijfsters, 
die een feestelijk boek maakten 
over verliefdheid’ - de Volkskrant

Al ferskynd yn 
tolve talen!

‘There is nothing like a little 
controversy. “King & King” 
removed from public library 
shelves’ - The New York Times
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OER IT BOEK
Kening & Kening is in printeboek, besteand út 14 spreads 
(14 dûbele siden mei in trochrinnende ôfbylding). It is in 
modern mearke oer in jonge kroanprins dy’t fan syn mem 
trouwe moat, en úteinlik net foar in prinses kiest, mar foar 
in oare prins. 
In stel fan itselde geslacht wurdt yn dit boek op in 
natuerlike, spontane wize opfierd, lykas in grutte 
diversiteit oan minsken. Dat allinnich is al in reden om it 
(foar) te lêzen en yn it basisûnderwiis te brûken, mar ek 
fanwege de humor en de yllustraasjes dêr’t men net op 
útsjoen rekket en hieltyd wer nije details yn ûntdekt. Sykje 
bygelyks mar ris it spintsje dat in reach makke hat op de 
titelside, de kroantsjekat dy’t (soms hiel lyts of weistoppe 
ûnder de rokken fan de keninginne) op alle siden werom 
te finen is, it mûske dat healwei it boek opdûkt en de lakei 
dy’t in ring falle lit oan de ein. 
De Haan en Nijland brûkten foar de printen in 
kollaazjetechnyk. Se skilderen, tekenen en drukten 
stimpels ôf, knipten letters út tydskriften, mar plakten 
ek besteande materialen lykas ynpakpapier, stof, jern en 
papieren taartrânen op. 
It boek is ûnderwylst yn 12 talen ferkskynd; behalve yn 
it Frysk en Nederlânsk ek yn it Deensk, Dútsk, Ingelsk, 
Spaansk, Katalaansk, Poalsk, Tsjechysk, Italiaansk, 
Sineesk en Japansk. It giet boppedat de wrâld oer as 
ballet (Nasjonaal Ballet fan Meksiko), teäterfoarstelling 
(Ingelân, ‘Happily ever After’ en Dútslân) poppespul 
en berneprogramma (Argentinië). Op fersyk fan de 
Amerikaanske útjouwer ha se foar dat lân noch in ferfolch 
skreaun: King & King & Family (2004).

Kening & Kening
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It boek hat in eigen website www.koningenkoning.nl, 
dêr’t in soad ynformaasje oer it boek en de makkers te 
finen is, en ek kleurplaten en in nifelopdracht. 
Fia de site is ek kontakt te lizzen mei de makkers fan it 
boek foar in lêzing, workshop of skoalbesite.

KOARTE YNHÂLD
De keninginne wol graach dat de kroanprins trout, om’t se 
sels mei pensjoen wol. Om’t de prins noch noait in leuke 
prinses tsjinkommen is, nûget de keninginne in grut tal 
prinsessen út, dêr’t er út kieze kin. De iene nei de oare 
prinses presintearret har talinten, mar pas as Prinses Madelyf 
en har broer Prins Hearlik it paleis ynkomme, rekket it hert 
fan de prins op ’e rin. Hy falt as in blok foar prins Hearlik.  
De manlju trouwe, en tenei geane se troch it libben as Kening 
& Kening. En elkenien libbet noch lang en gelokkich.

YNTERAKTYF FOARLÊZE
It boek is tige gaadlik om foar te lêzen oan bern fan 3 oant ’e mei 7 jier. (groep 1 o/m 4).
In tip is om dat yn 4 stappen te dwaan. 

1  Tink der goed om dat dat allinnich mei foar eigen gebrûk. Op boeken rêst copyright, in printeboek mei noait iepenbier makke wurde.

1. Tarieding
Lês it printeboek earst sels in pear kear. Lit de tekst ynwurkje 
en nim tiid de printen te besjen. Tink alfêst nei oer de 
wurden dy’t miskien útlein wurde moatte (lykas kroanprins, 
kroantsjekat, pensjoen, myn nocht, eamele, útsein, tsjoch, 
oerflein, slim, lakei, op hege poaten, oandien). Foar it gemak 
kinne de platen ek grut, fia it digiboerd toand wurde.1 

2. Yntroduksje
Lit it boek oan de bern sjen. Foarkant, mar ek achterkant. 
Wat sjogge sy? Kinne sy betinke wêr’t dit boek oer giet? Jou 
de bern folop romte om te reagearjen. 

In yntroduksje kin noch moaier wurde troch de bern yn it 
foar te ferrassen mei in tematafel/ temahoeken yn it lokaal 
oer: 
Tema kening – In hoeke mei ‘keninklik’ guod, lykas in 
boarterskastiel, prinse- en prinsesse-ferklaaiklean, 
kroantsje, skepter, ‘gouden’ foarwerpen, hânspegel, ‘reade 
loper’. 
Tema brulloft/feest – Troupak, troujurk, trouring, 
trouboekje, breidstaart, boeket, kadootsjes, troufoto.
Tema bisten – Koesers (of plaatsjes) fan alle bisten dy’t yn 
it boek foarkomme: skiep, sjongfûgel, goes, fisk, reager, 

knyn, hin, hoanne, ko, kat, tuorre, mûs, liuw, pinguin, 
sjiraf, kamiel, knyn, skiep, sebra, sjiraf, flinter, dolfyn en 
mychhimmel (= mier).

Praat mei de bern oer de tafels, en fertel wat it te meitsjen 
hat mei it printeboek. Blêdzje it troch, en lit de bern alfêst 
wat bisten lûdop beneame. 

3. Foarlêze en fertelle
Lês de tekst rêstich en melodieus foar. Kear it boek ek 
hieltyd om sadat de bern de printen goed besjen kinne. 
Wiis ferskillende dingen oan. ‘Sjogge jim wat de keninginne 
tinkt?’ ‘Wat docht de kat?’ It is better dat it ferhaal de 
earste kear net ál te faak ûnderbrutsen wurdt, om’t de 
bern oars de tried fan it ferhaal kwytreitsje.

4. Neiprate
Nim royaal de tiid om nei te praten. Lês dêrfoar it boek 
nochris foar, en besteegje diskear spesjale oandacht oan 
de struktuer fan it ferhaal. 
Wat is de kroanprins syn probleem? Hoe lost er it op? Giet 
alles krekt sa’t de keninginne yn ’e holle hat?
Lit ek mar ris in stilte falle nei it stellen fan in fraach, dan ha 
de bern efkes tiid om op in antwurd te kommen.
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OAN DE SLACH MEI IT BOEK
It boek kin ekstra ta libben komme troch allerhande ferskillende ynfalshoeken en ferwurkingsopdrachten.
De piktogrammen betsjutte:  = groep,  = trijetallen,  = twatallen,  = yndividueel, 10

min  
= 

tiid dy’t noadich is foar de opdracht.

PRATE – petearfragen
Der binne in hiel soad petearfragen te stellen oer it boek, lykas:
• Fynsto ek dat de kroanprins trouwe moat?
• Fynt de kroanprins it leuk om te trouwen?
• Fynst dat elk minske trouwe moat? Of hoecht dat net perfoarst?
• Moat in prins mei in prinses of in oare prins trouwe? Of kin in prins ek trouwe mei in 

‘gewoan’ minske?
• De keninginne moat gûle oan de ein. Hoe komt dat?
• Soe it dy moai lykje om in prins of prinses te wêzen?
• Soest ek wol de lakei yn in paleis wêze wolle?
• Asto kening wiest, hoe soest ús lân dan better of moaier meitsje?                                            
• Lit de lêste print sjen. Bepraat wat elkenien dêr docht. Freegje de bern om te 

betinken wat eltse persoan op de print seit. (Bygelyks: ‘Ik wurd al lekker brún’. of 
‘Hasto echt altyd griene klean oan?’)

SJEN – bisten sykje
Yn it printeboek binne tsientallen bisten te finen. Freegje de bern om dy bisten te 
sykjen en te beneamen. Soms sille se wat langer sykje moatte, want de fiskjes yn de 
fiver of de skiepkes yn it lân binne faak hiel lyts ôfbylde.

PRATE – kleurige minsken
‘Mei it grappige griene prinseske út Grienlân paste it ek niet hielendal.’
It prinseske út Grienlân hat griene klean oan yn it plaatsje. Logysk, fansels.
Fantasearje ris yn de rûnte mei de bern hoe’t in bewenner fan Blauhûs derút sjen kin. 
En ien út Readtsjerk, Wytmarsum, Langwar, Koartsweagen of De Falom? En hoe sjoch 
in ynwenner fan Fryslân der dan út? (Miskien hat dy it wol hiel, hiel kâld?)
De bern meie de kleurige minsken fansels ek tekenje en kleurje.

PRATE – hoe sjoch in prins(es) derút? 
‘Wat in wûndermoaie prins!’ (spread 11)
Lit op it digiboerd in foto sjen fan de 
prinsessen fan Oranje. Witte de bern 
wa’t dat binne? Sjogge se derút as 
prinsessen? Wêrom al of net? Kenne de 
bern prinsessen yn mearkes of films? 
Hoe fine de bern dat in prins(es) derút 
sjen moat? 

10
min

10
min

10
min

10
min
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PRATE – prinsesselist
‘Dy nacht helle de keninginne har prinsesselist derby. Se begûn by de A en belle alle 
prinsessen fan de hiele wrâld.’ (spread 6)
Meitsje mei de groep in prinsesselist. Brûk dêrfoar de efterkant fan in rôle behang of in 
rôle papier dy’t bygelyks by Ikea te keap is. 
Tarieding: De learkrêft tekenet 21 like grutte fakken op de rol. Boppe-oan yn elk fak 
komt in letter: A oant ’e mei W. (Slach de C, Q, X, Y en Z mar oer, dy komme yn de Fryske 
stavering net foar as begjinletter).
Freegje de bern nei moaie prinsessenammen, dy’t de learkrêft opskriuwt yn it 
goede fak. Wêr moat Amalia stean? En wêr Petunia of Willemke? De bern meie 
har eigen nammen ynfolje (litte), of nammen dy’t se kenne, mar fansels ek nije 
prinsessenammen betinke. Wat wurdt de list prachtich!
(Utwreiding: de kroanprins hie fansels folle blider west mei in list fol prinsenammen. 
Meitsje dus ek in prinselist). 

TAAL – tsjinstellings
‘Op it topke fan in berch wennen in âlde keninginne, in jonge kroanprins (...)’. (spread 1)
Bepraat mei de bern wat in tsjinstelling is. Yn hast alle boeken binne wol wurden te 
finen, dy’t sa’n tsjinoersteld wurd ha.
Yn Kening & Kening fine wy bygelyks âld (tsjinstelling jong), lang (koart), de ein (it begjin), 
leuk (ferfelend/aaklik), grappich (stom/saai/suf), goed (ferkeard), heech (leech), neat 
(alles), gelokkich (ûngelokkich/tryst/fertrietlik). Faak binne meardere antwurden goed. 
De learkrêft jout fan tefoaren foar himsels mei gieltsjes yn it boek oan wêr’t de 
tsjinstellings sitte, en lêst dan it boek stadich foar. Hieltyd efkes wachtsje by in 
markearre wurd. De bern meie betinke wat de tsjinstelling is. 

FERKLAAIE – troufoto
Kening & Kening ha har moaiste pakken en skuon oan as sy trouwe. Organisearje mei de 
bern in ferklaaisessy. Elkenien komt op skoalle ferklaaid as prins of prinses. Dat hoecht 
net yngewikkeld te wêzen. In moaie jurk fan mem oan mei in riem of in kroan út de 
boartersguodwinkel makket al in soad ferskil. En dan ... troufoto’s meitsje mei de mobyl 
fan de learkrêft! Fansels hoege der net perfoarst in jonge en in famke mei-inoar op de 
foto. In famke en in famke of in jonge en in jonge kin krekt like goed. Want it is feest!

KLEURJE – kleurplaten
Op www.koningenkoning.nl binne in tal moaie kleur- en nifelplaten te finen.
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KLEURJE, KNIPPE, PLAKKE – eigen kastiel
‘Op it topke fan in berch wennen in âlde keninginne, in jonge kroanprins en in 
kroantsjekat.’ (spread 1)
Op wurkblêd 1 steane de ûnderdielen fan it kastiel fan de kroanprins en syn mem.
Partsje kopyen fan it blêd om en freegje de bern de ûnderdielen te kleurjen, út te 
knippen/prippen en op te plakken op in oar papier yn de folchoarder dy’t se moai fine. 
It is nea fout. Elk kin sa syn eigen kastiel meitsje.

TEKENJE – wurdslinger
‘Feest’ (spread 13)
De kroanprins en prins Hearlik binne troud. Se ite taart en hingje kleurige slingers op.
Meitsje mei de hiele groep in wurdslinger. Alle bern krije in flachje fan wurkblêd 2, 
en betinke in moai Frysk wurd. De learkrêft skriuwt dat mei in filtstift op it flachje, dat 
it bern dan fersiere/kleurje/útknippe kin. Alle flachjes wurde oan in tried reaun, en 
foarmje mei-inoar in moaie wurdslinger. 

FINE MOTORYK – kraleplank
Op wurkblêd 3 steane in foarbyld fan in kroan en in taart, om nei te lizzen op de 
kraleplank.

NIFELJE – kroan foar dyn koeser
De keninklike kat fan de kroanprins hat sels ek in kroantsje op. 
Oan de hân fan wurkblêd 4 kinne de bern in kroantsje meitsje foar harren koeser  
(= knuffelbist), dy’t se foar ien kear meinimme meie nei skoalle.
Nei ôfrin wurdt fansels in foto makke fan al dy keninklike kroantsjehûnen, 
kroantsjekatten, kroantsjekninen en kroantsjekrokodillen. 

OARE FRYSKE BOEKEN/FERHALEN OER IT TEMA  
KENING/KASTIEL 

• Paul van Dijk, De Kening fan Juster, Afûk 2012
• Lida Dykstra, Ridder Jet, Dat Tekstburo 2017
• Diet Huber, Tutte mei de linten, Friese Pers Boekerij 2009, s. 26 De keninginne fan Sipelspruten,  

s. 29 De kening fan Blakikkerblikje, s. 47 Kening Kanipke
• Auck Peanstra, Alles foar in sint, Afûk, 2005 
• Barbara de Ruiter, Prinses Pompeblêdsje, Afûk, 2020
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EIGEN KASTIEL

WURKBLÊD 1 – KENING & KENING
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WURKBLÊD 2 – KENING & KENING
WURDSLINGER
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KRALEPLANKE

WURKBLÊD 3 – KENING & KENING

LESBRIEF Kening & Kening, Linda de Haan & Stern Nijland – troch Lida Dykstra 8



LESBRIEF Kening & Kening, Linda de Haan & Stern Nijland – troch Lida Dykstra 9

WURKBLÊD 4 – KENING & KENING
KROAN FOAR DYN KOESER
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Linda De Haan Stern Nijland

OER 

LINDA DE HAAN 
STERN NIJLAND

LINDA DE HAAN (* 1976) groeide op yn Burgum.  
Se studearre oan de Akademy foar byldzjende keunst 
Minerva yn Grins as yllustrator en dosint tekenjen, en reizge 
dêrnei troch Europa en Sina om sânskulptueren te bouwen. 
No makket se al 20 jier printeboeken. Foar it Fryske 
berneprogramma Fratsen tekene se mear as 125 telefyzje-
ôfleverings. 
Sûnt 2016 is Linda de Haan Skoalskriuwer. Foar mear 
ynformaasje, sjoch www.lindadehaan.com

STERN NIJLAND (* 1976) groeide op yn Gytsjerk, en 
studearre ek oan Keunstakademy Minerva.  
Se makket benammen printeboeken, mar ek linosneden, 
pintekeningen en kollaazjes. Foar Mevrouw Dientje en het 
leverworstmysterie krige se yn 2002 in Zilveren Griffel. 
Foar mear ynformaasje, sjoch www.sternnijland.nl.

De Haan en Nijland moeten inoar doe’t se studearren en 
dielden dêrnei in atelier yn Grins (yn de klaaihokjes fan 
iepenloftswimbad De Papiermolen.) Se praten ôf om ien 
dei yn ’e wike tegearre oan in boek te wurkjen, oan deselde 
tafel. Op dy ynspirearjende, gesellige wize ûntstie  
Kening & Kening. 

SEIS FRAGEN FOAR LINDA DE HAAN  
& STERN NIJLAND

1. Jim tekenstilen slute sa goed opinoar oan, dat net 
ien sjen kin wa’t wat makke hat. Wie dat altyd al sa, of 
binne jim stilen opinoar begûn te lykjen omdat jim sa 
nau gearwurken? 
Wy koene gearwurkje omdat ús stilen sa goed byinoar 
passe. Wy begûnen gear te wurkjen yn de kollaazjestyl, 
dat is ast ferskillende losse lagen en tekeninkjes by- en 
opinoar plakst ta ien byld/yllustraasje. Yn dy technyk koe 
de iene bygelyks in figuerke tekenje, en de oare de klean út 
in papierke knippe. Of de iene skildere de eftergrûn fan de 
yllustraasje, lykas in muorre of loft, en de oare begûn alfêst 
húskes en flachjes te knippen. Ast goed oerleist slagget it 
ek goed om gear te wurkjen. 

2. Wiene jim it wolris net mei-inoar iens oer dingen yn 
it boek, en sieten jim inoar wolris yn it paad ûnder it 
tekenjen? Hoe losten jim dat op?
Meastal binne wy it mei-inoar iens. Wannear’t wy 
ferskillende ideeën of oplossings foar in probleem ha, 
foegje wy dy gear of betinke wy tegearre wat dat wy noch 
leuker en better fine. As wy oan it wurk binne foar in boek 
of tekening sitte wy inoar noait yn it paad.

3. Binne jim fan doel om nochris tegearre in boek te 
meitsjen?
Dat wolle wy hiel graach! Mar op dit stuit kinne wy dêr net 
goed tiid foar fine, omdat it meitsjen fan in boek aardich 
lang duorret.

4. Wêrom binne der yn it boek safolle fleanmasines en 
oare dingen yn de loft te sjen?
Gjin idee, goede fraach. Wy tinke dat wy dat dien ha om’t it 
altyd hiel leuk is as der wat yn de loft bart of te sjen is. Dêr 
is faak noch wol romte om wat te tekenjen.

5. Wêrom ha jim de kroanprins gjin namme jûn? 
De kroanprins neamden we gewoan kroanprins, we hiene 
der nea oer prakkesearre dat wy him gjin namme jûn hiene. 
Pas doe’t wy yn opdracht fan de Amerikaanske útjouwer in 
twadde diel makken: King & King & family (2004), ûntdutsen 
wy dat er noch in namme ha moast. De Amerikaanske 
útjouwer neamde him Bertie, en dat ha wy doe sa litten. 

6. As ik better wurde wol yn tekenjen, wêr moat ik dan 
begjinne? Ha jim tips?
Oefenje en oefenje! Stern die altyd al tekenspultsjes mei har 
sus. Dan beseagen se reklamefolders en sochten dêr trije 
meubels út. Dy meubels tekenen se dan yn in keamer of hûs.
Faak en in soad tekenje! Ast faak oefenest, slagget it hieltyd 
better. Ek goed sjen nei alles om dy hinne. Hoe rint ien 
dy’t hastich is? Watfoar hâlding hat in kat as er by in grutte 
hûn del rint? Hoe sitst ast dy ôfgryslik ferfeelst? Ast altyd 
goed om dy hinne sjochst, kinst watst ûntdekst wer foar in 
tekening brûke. Kinst it sels in bytsje oerdriuwe, dan komt 
it noch dúdliker of krekt hiel grappich oer.
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