
Poppenkastspel: te spelen op het toneel door volwassenen, ouders en 

leerkrachten, gebaseerd op de poppenkast van Jan Klaassen. 

Opgevoerd tijdens Carnaval in de Vrije School, Driebergen. 

Duur: ruim een half uur. 

 

Jan Klaassen en de gestolen ring. 

Koning, Prinses, Jan Klaassen, Katrijn, Boef, Agent, Buurvrouw. 

 

Jan Klaassen zwaaiend met vlag, Katrijn met deegrol en de Buurvrouw met 

bezem komen dansend op. Het is feest, de Prinses is jarig. 

 

Jan tegen de kinderen: “We zijn allemaal heel erg blij, de Prinses is jarig 

het is feest in het hele land”. 

 

Katrijn tegen de kinderen: “Zijn jullie ook altijd blij als er feest is ? Als de 

Prinses straks komt, zullen we dan allemaal voor haar gaan zingen ? 

Dat vindt ze vast erg  leuk”. 

 

Buurvrouw tegen de kinderen: “Ik heb het hele straatje mooi schoon 

geveegd. Dat is netjes als er feest is”. 

 

Dan komt de Prinses en zingen ze met de kinderen: “Lang zal ze leven…” 

dan gaan ze naar huis. Jan en Katrijn naar een tafeltje met kleedje en 

bloempot in de hoek en de buurvrouw af. 

 

Prinses is heel blij. Ze praat tegen de kinderen: “Vandaag ben ik jarig en 

dat vind ik heel fijn. Ik krijg altijd een groot cadeau van de Koning en ik 

ben zo benieuwd wat dat zal zijn”.    

 

Koning komt met een grote, mooi verpakte doos en zegt tegen de kinderen: 

“De Prinses is jarig, dat is altijd een groot feest. Ik heb hier een groot 

cadeau voor haar. Ik hoop maar dat ze het mooi vindt”. Dan tegen de 

Prinses: “Lieve Prinses, kijk eens, dit cadeau is voor jou en we zijn 

allemaal heel erg blij”. 

 

Prinses: “O, vader, wat fijn”, en dan tegen de kinderen: “Ik ben zo 

benieuwd wat er dit mooie pak zit, ik ga het snel openmaken”.   

Na veel uitpakken blijkt het een mooie ring (zoals St.Nicolaas die over de 

handschoen draagt) “O, vader, wat een prachtige ring is dit, daar ben ik 

heel blij mee”. Ze valt haar vader om de hals en zegt: “Met deze mooie 

ring kan ik altijd heel mooi zijn”. 

 

Koning: “Zien jullie wel kinderen, ik heb een mooi geschenk gegeven. 

Vinden jullie het ook mooi ? Maar nu moet ik weer gaan regeren.  

Dag kinderen”.  Koning gaat af. 

  

Prinses: Ik vind de ring zo mooi, ik moet eigenlijk andere handschoenen 

aan gaan doen, op deze handschoenen staat die ring niet zo mooi, en ik 

heb nog mooie gouden handschoenen. Daar zal deze ring heel mooi op 

staan. Die ga ik even ophalen en dan leg ik de ring hier even neer op dit 

tafeltje. Willen jullie goed opletten dat er niets mee gebeurt ? Ik ben zo 

terug”.           1. 



 

De Boef heeft reeds schielijk om de hoek gekeken. Als de Prinses weg is 

komt de Boef aanlopen. Hij zegt tegen de kinderen: “Dat is een hele mooie 

ring, dat zag ik wel. Die ring is heel veel geld waard. Misschien wel 

duizend euro. Die neem ik gewoon mee. Wat kan mij dat schelen of de 

Prinses verdrietig is. Weet je wat ?, Ik doe hem gewoon in dit 

eierdoosje, dan kan niemand zien dat ik de ring heb. Als ik zo loop, zo, 

met dit doosje onder mijn arm, kan niemand het zien. En…, niks zeggen 

hoor kinderen”. Boef gaat af. 

 

Prinses komt terug en mist de ring: “O.., wat is dat.., de ring.., waar is die 

nou, ik heb hem hier toch even neergelegd, dat hebben jullie toch 

gezien. En jullie zouden opletten. Ach.., wat verschrikkelijk, ik was er zo 

blij mee. O.., mijn mooie ring”.  

 

Koning hoort smartelijk gehuil en komt aanlopen: “Mijn lieve Prinses, wat 

hoor ik nu, je bent verdrietig op je verjaardag. Wat vreselijk. Wat is er 

gebeurd”?   

 

Prinses: “De ring is weg, de ring is gestolen, Ooh..“ 

 

Koning: “Maar dat is heel erg. Een dief in ons land, dat is verschrik-

kelijk. Ik roep de agent. Agent.., Agent.., komt u eens sne l hier”. 

 

Agent komt op: “In naam der wet, heer Koning, wat is er van uw dienst”?  

 

Koning: “Agent, er is hier een dief in het land en die heeft de nieuwe 

ring van de Prinses gestolen. U moet deze boef zo snel mogelijk 

arresteren. Ik zal een grote beloning uitloven als u de boef met de ring 

hier brengt”. 

 

Agent tegen de kinderen: “Een grote beloning, nou dat zal ik wel even 

opknappen. Boeven vangen is mijn werk en het geld kan ik goed 

gebruiken. Dan kan ik elke dag lekker gaan eten, ik kan hele mooie 

kleren kopen, dan kan ik mijn vrouw een mooie jurk schenken en nog 

veel meer. Dat geld wil ik wel verdienen”. Dan tegen de Koning:  “Heer 

Koning, in naam der wet, ik zal deze boef wel even voor u arresteren”.  

Koning en Prinses af. Agent blijft op het toneel. 

 

Buurvrouw komt aanlopen en ruimt mopperend de rommel van anderen, (de 

vele verpakkingen) op. “Nou moet je toch eens zien, wat een rommel, de 

mensen gooien ook maar alles gewoon weg. Zo kan ik altijd wel blijven 

vegen. Ik had net mijn straatje mooi schoon en dan ligt er weer allemaal 

papier. Nou, nou, wat is het toch wat”.  

 

Agent: “Hebt u het gehoord mevrouwtje, er is iets verschrikkelijk 

gebeurd. De Prinses is jarig en nu heeft een boef haar nieuwe ring 

gestolen”. 

 

Katrijn met koekenpan en Jan horen dat en komen er ook bij. 

Katrijn: “Wat hoor ik daar, hebben ze de Prinses gestolen, wat 

verschrikkelijk”.              2. 



Agent: “Nee, mevrouwtje, niet de Prinses, maar de ring van de Prinses is 

gestolen, op haar verjaardag”. 

Jan: “Is er een dief in het land?, ach, ach, wat erg. Dan moeten we wel 

goed opletten”. 

 

Buurvrouw: “Ja, want straks stelen ze nog mijn bezem, en hoe moet ik 

dan mijn straatje aanvegen? 

 

Katrijn: “Of mijn koekenpan, wat vreselijk”. Tegen de kinderen: “Als ze 

toch mijn koekenpan stelen, hoe kan ik dan nog pannenkoeken bakken. 

Of ze stelen de muts van Jan Klaassen met zijn mooie belletjes er aan. 

Dat zou toch ook verschrikkelijk zijn”. Tegen de buurvrouw: “Nou 

buurvrouw, je mag wel heel goed op je spullen passen, want je bent het 

zo kwijt”. 

 

Boef kijkt schielijk om de hoek, hoort dat van opzij en is weer weg. 

 

Agent: “Maken jullie je maar niet zo bezorgd, beste mensen, ik ben er 

ook nog en ik zal wel zorgen dat er geen verschrikkelijke dingen 

gebeuren, in naam der wet. Ik ga aan het werk”. Agent vertrekt. 

 

Katrijn: “Ik word er helemaal zenuwachtig van, ik ga maar gauw 

pannenkoeken bakken. Jan, als jij nu snel meel gaat halen, dan kan ik 

snel gaan bakken. Hier heb je geld voor meel en eieren”. Jan weg. 

 

Buurvrouw: “Ach.., ach.., Katrijn, het is me wel wat, zo’n boef in het dorp, 

je zou de straat niet meer opdurven, want ze stelen je zo de schoenen 

van je voeten”. 

 

Katrijn: “Ja, of de gordijnen voor je raam weg, het is vreselijk. Maar 

buurvrouw, hebt u een lekker recept voor pannenkoeken voor mij ?”. 

 

Buurvrouw: “Nee, Katrijn, ik bak nooit pannenkoeken”. Tegen de 

kinderen: “Ik bak altijd lekkere koekjes, koekjes met chocolade er op, of 

met suiker. Dan kan ik lekker zitten snoepen, maar pannenkoeken, nee, 

dat nooit”. Tegen Katrijn: “Nee, Katrijn, een recept voor pannenkoeken, 

dat heb ik niet”.  

 

De Boef komt af en toe om de hoek en luistert alles af. 

 

Jan terug met meel: “Kijk eens, mijn lieve Katrijntje, hier heb ik een hele 

zak meel voor je lekkere pannenkoeken. Ga maar gauw bakken, want ik 

heb heel erg trek en ik heb ook nog geld over, kijk maar”.  

 

Katrijn: “Maar Jan, je hebt geen eieren meegebracht, dat heb ik nog zo 

gezegd. Hoe kan ik nou lekkere pannenkoeken bakken zonder eieren. 

Ga maar weer gauw, je hebt nog geld genoeg”.  Buurvrouw af, Katrijn 

naar huis, Jan weg.  

 

Boef komt op en is verheugd dat hij nog steeds de Koninklijke ring heeft. 

“Ha, kinderen, jullie zijn er nog. Nou, ik heb nog mooi de ring van de 

Prinses, kijk maar. Nou, als de Prinses die terug wil hebben, dan   3. 



mag ze wel duizend euro betalen. En anders verkoop ik de ring gewoon 

in de stad en word ik rijk. Ik doe de ring weer gewoon in dit doosje en 

dan weet niemand dat ik hem heb”. 

 

Agent ziet dat en wil de boef arresteren. “Blijf staan, meneer de Boef. In 

naam der wet, ik ga u nu arresteren. U mag niet meer weglopen en ik 

breng u naar de Koning, in naam der wet”. 

 

De Boef schrikt en zegt tegen de kinderen: “Jullie denken toch niet dat ik 

mij zo maar laat vangen”? Hij wil wegrennen, maar botst tegen Jan 

Klaassen die dansend met de eieren terug komt. De doosjes vliegen uit hun 

handen en ze rapen die snel weer op maar grijpen de verkeerde. Agent grijpt 

de Boef in zijn kraag 

 

Jan tegen de kinderen: “Oef.., dat ging maar net goed, ik hoop niet dat de 

eieren zijn gebroken, want dan krijg ik echt van Katrijntje op mijn kop”. 

Hij gaat naar huis. 

 

Trots en stoer wordt de boef ingerekend en naar het paleis gebracht. Agent 

roept de Koning: “Heer Koning.., Heer Koning..”. 

 

Katrijn en Buurvrouw horen dat en komen er ook bij staan.  

Buurvrouw tegen de kinderen: “Dat was heel slim van de agent, we zijn 

heel blij dat wij zo’n sterke agent hebben”. 

 

Katrijn: “Ja, en zo snel, wat hebben wij toch een goede Agent.  Ach, kijk, 

daar is de Koning. Wat is de Prinses verdrietig”.  

 

Koning en Prinses komen aanlopen. 

Agent: “Heer Koning, in naam der wet, hier is de Boef met de ring.  

De ring zit in het doosje. Ik heb het zelf gezien”. 

 

Koning: “Dag Agent, o kijk, wie hebben we daar, de dief van de ring. Kijk 

eens Prinses, de Agent heeft de Boef gevangen”. Het doosje gaat van 

hand tot hand naar de Prinses. Als die het opendoet blijken het de eieren. 

 

Prinses: “Ach.., het zijn eieren, het is helemaal de ring niet, oooh”. 

 

Agent: “Mijn hemel, eieren.., geen ring”?, tegen de kinderen: “Maar ik heb 

toch zelf gezien dat de Boef de ring in het doosje heeft gedaan”. Tegen 

de Koning: “Koning, er is hier iets heel vreemd aan de hand”. Prinses 

huilt en valt verdrietig iedereen om de hals, tot ze bij de Koning is. Boef doet 

stoer. 

 

Koning: “Eieren, daar kan ik geen beloning voor geven. De boef is 

onschuldig. Gaat u alstublieft allemaal weer weg“. 

Koning, Prinses, Agent en Buurvrouw af, Katrijn naar huis. 

            

            

Jan: “Kijk eens mijn lieve Katrijntje, hier zijn de eieren voor de lekkere 

pannenkoeken. Begin maar snel met bakken want ik heb heel erg 

honger gekregen“.         4.  



Katrijn: “Wat.., noem jij dat eieren, er zit gewoon een ring in en daar kan 

ik geen pannenkoeken van bakken. Jij doet het ook zo vaak fout”.  

Ze zet het doosje op de rand van de tafel. 

 

Jan: “Een ring..? De ring van de Prinses..? De ring van de Boef..? Ik heb 

die dief gezien, want die botste tegen mij op. En die had ook een 

eierdoosje. We moeten de boef vangen en hem naar de Koning 

brengen”. 

De Boef kijkt schielijk naar Jan en Katrijn, sluipt behoedzaam naar de tafel 

en pakt er het doosje af. 

 

Katrijn: “Ja, ja.., Jan Klaassen is de grote held en die zal de Boef wel 

even vangen, nou, nou..”. 

 

Buurvrouw hoort dat: “Wat is er Katrijn, is de Boef weer gevangen, 

o.., wat fijn”. 

 

Katrijn: “Nee Buurvrouw, Jan heeft de Boef gezien en nu moeten wij 

hem vangen. Ik neem de koekenpan mee, en dan sla ik hem gewoon op 

zijn kop”. 

 

Buurvrouw: “En ik neem de bezem mee, dan kan ik hem flink bang 

maken”.  Ze gaan af om hem te zoeken. De boef komt weer op en doet weer stoer omdat 

hij opnieuw in het bezit is van de ring. 

 

Boef: “Zo kinderen, dat was even spannend. Het is maar goed dat ik 

zo’n goede Boef ben, want nu heb ik de Koninklijke ring weer terug, kijk 

maar. Wat is dat een prachtige ring. Nou ga ik die echt verkopen. 

duizend euro wil ik hebben, of misschien wel twee duizend euro en het 

kan mij niet schelen dat de Prinses verdrietig is”.  Jan, Katrijn en 

Buurvrouw horen dat en komen van achteren op, sluiten hem in en dreigen 

met hun wapens. 

 

Jan: “Zo, Boef, nu kun je niet meer weglopen. Wij hebben jou 

gevangen”. Jan grijpt hem in zijn kraag. 

 

Agent komt op, ziet dat en zegt: “Wat doen jullie daar ?  Vangen jullie de 

Boef ? De Boef is onschuldig. Dat heb ik zelf gezien”.  

 

Buurvrouw voorop naar de Koning. 

Ze roept: “Koning.., Koning.., Prinses..!,  

 

Koning: “Wat is dit voor een tumult, wat een drukte voor het paleis, wat 

doen jullie hier”. 

 

Jan brengt de Boef naar voren: “Koninklijke Hoogheid, we hebben de 

Boef gevangen met de ring van de Prinses. De ring zit in het doosje”.  

           

   

Koning: “Nou, dat hebben we al eens eerder meegemaakt”. Tegen de 

kinderen: “Dat was helemaal geen leuk grapje”. Het doosje gaat weer van 

hand tot hand naar de Prinses die het opent.      5.  



 

Prinses juicht: “De ring.., de ring..!”.  

 

Agent: “Wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier, in naam der wet, waar 

komt die ring vandaan”. Tegen de kinderen: “Dat is heel vreemd jongens 

en meisjes, vinden jullie ook niet ? de ring in dat doosje ?  

 

Koning: “Jan Klaassen, jij bent een echte held, dat jij de ring aan onze 

lieve Prinses terug komt geven. Jij maakt ons heel blij. Voor jou is deze 

grote beloning. Die heb jij echt verdient. Agent, stop deze Boef in de 

gevangenis en laat hem niet ontsnappen”. Jan krijgt buidel met rinkelende 

inhoud. 

 

Boef: “Ach.., wat zielig”. 

 

Buurvrouw tegen de kinderen: “Gelukkig is het dan toch nog een feestdag 

geworden”. 

 

Koning: “Mevrouw, wij hebben hier nog zo’n doosje, neemt u dat maar 

mee”. 

 

Katrijn: “Dank u wel, Majesteit”, kijkt er in en dan tegen de kinderen: 

“Eindelijk mijn eieren, dan kan ik nou toch pannenkoeken gaan 

bakken”. 

 

Koning en Prinses terug, Agent met Boef weg. 

Jan viert zijn overwinning en zwaait met de vlag, Katrijn en Buurvrouw 

dansen. 

 

Gordijn dicht of afgaan. 
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