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VOORWAARDEN
Alle amateurverenigingen die het stuk: HET LAATSTE AVONDMAAL
gaan opvoeren, dienen in alle programmaboekjes, posters, advertenties
en eventuele andere publicaties de volledige naam van de oorspronkelijke auteur: TON HENDRIKS te vermelden.
De naam van de auteur moet verschijnen op een aparte regel, waar geen
andere naam wordt genoemd.
Direct daarop volgend de titel van het stuk.
De naam van de auteur mag niet minder groot zijn dan 50% van de lettergrootte van de titel.
U dient tevens te vermelden dat u deze opvoering mag geven met
speciale toestemming van het I.B.V.A. Holland bv te Alkmaar.
Copyright: © 2002 Anco Entertainment bv - Toneeluitgeverij Vink bv
Internet: www.toneeluitgeverijvink.nl
E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl
Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, verfilming, video opname,
internet vertoning (youtube e.d.) of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Het is niet toegestaan de tekst te wijzigen en/of te bewerken zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van I.B.V.A. HOLLAND bv te
Alkmaar, welk bureau in deze namens de Uitgever optreedt.
Vergunning tot opvoering van dit toneelwerk moet worden aangevraagd
bij het Auteursrechtenbureau I.B.V.A. HOLLAND bv
Postbus 363
1800 AJ Alkmaar
Telefoon 072 - 5112135
Website: www.ibva.nl
Email: info@ibva.nl
ING bank: 81356 – IBAN: NL08INGB0000081356 BIC: INGBNL2A

Geen enkele andere instantie dan het IBVA heeft de bevoegdheid
genoemde rechten van u te claimen, of te innen.
Auteursrechten betekenen het honorarium (loon!) voor de auteur van
wiens werk door u gebruik wordt gemaakt!
Auteursrechten moeten betaald worden voor elke voorstelling, dus ook
voor try-outs, voorstellingen in/voor zorginstellingen, scholen e.d.
Vergunning tot opvoering:
1. Aankoop van minimaal 13 tekstboekjes bij de uitgever.
2. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart (tevens bewijs van aankoop), met uw gegevens, naar
I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag dient tenminste drie weken voor de
eerste opvoering in bezit te zijn van I.B.V.A. Holland.
3. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Vergunning tot HER-opvoering(en):
1. U vult het aanvraagformulier in op www.ibva.nl of u zendt de
aanvraagkaart met uw gegevens naar I.B.V.A. Holland. Uw aanvraag
dient tenminste drie weken voor de eerste opvoering in bezit te zijn
van I.B.V.A. Holland.
2. U krijgt daarop de nota toegestuurd. Na betaling wordt u de vereiste
vergunning toegestuurd.
Opvoeringen zonder vergunning zijn niet toegestaan en strafbaar op
grond van de Auteurswet 1912. Zij worden gerechtelijk vervolgd, terwijl de
geldende rechten met 100% worden verhoogd. Het tarief wordt met 20%
verhoogd voor opvoeringen waarvoor geen toestemming werd
aangevraagd binnen drie weken voorafgaand aan de voorstelling.

Het is verboden gebruik te maken van gekregen, geleende, gehuurde
of van anderen dan de uitgever gekochte tekstboekjes.
Rechten BELGIË: Toneelfonds JANSSENS, afd. Auteursrechten,
Te Boelaerlei 107 - 2140 Bght ANTWERPEN Telefoon (03)3.66.44.00.
Geen enkele andere instantie heeft de bevoegdheid genoemde rechten
van u te claimen, of te innen.

PERSONEN:
Serveerster 01
Serveerster 02
Serveerster 03
Opa Dorus
Zuster Marijke
Dochter 1 - Wil
Kleindochter 1 - Bea
Kleindochter 2 - Trix
Dochter 2 - Mien
Kleindochter 3 - Toke
Kleindochter 4 - Joke
Schoonzoon (ex van Wil) - Max
Notaris - Dhr. Van Stand
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Als de voorstelling begint komen de drie serveersters opgelopen en
dekken de tafel.
Serveerster 01: Kaarsen?
Serveerster 02: Natuurlijk en servetten
Serveerster 03: Vandaag wel En wijnglazen?
Serveerster 01: Zal wel weer een zuipfestijn worden.
Serveerster 02: Laten we ons gedragen.
Serveerster 03: Precies laten we ons gedragen
Serveerster 01: Had die ouwe nou niet iets beters kunnen bedenken?
Serveerster 02: Kan hij nog wat bedenken dan?
Serveerster 03: Ik zou het niet weten.
Serveerster 01: Wat staat er op het menu?
Serveerster 02: Ik weet het niet
Serveerster 03: We beginnen met soep
Serveerster 01: O hemeltje, oordoppen
Serveerster 02: Misschien dat ie het een keertje leert
Serveerster 03: Ze heeft gelijk hoor, ik word ook niet goed van dat
geslurp
Serveerster 01: Ik word er ook misselijk van weet je dat!
Serveerster 02: Kom, kom, niet zo overdrijven
Serveerster 03: Als het langer dan vijf minuten duurt dan houd ik het niet
meer
Serveerster 01: Wat een mafketel is het ook
Serveerster 02: Hij heeft geloof ik de hele familie al zeker tien jaar niet
meer gezien en nou nodigt hij ze uit.
Serveerster 03: Van hem kun je het verwachten, altijd een rare geweest.
Serveerster 01: Het schijnt dat de verpleegster ook zijn
Serveerster 02: Nou?
Serveerster 03: Ja, je maakt ons wel nieuwsgierig
Serveerster 01: Zijn maîtresse is
Serveerster 02: Zijn maîtresse?
Serveerster 03: Dat hij er nog een vriendinnetje op na houdt!
Serveerster 01: Hij verveelt zich je moet iets.
Serveerster 02: Zo is dat...
Serveerster 03: Wacht, ik geloof dat de eersten komen Hebben jullie
die mooie vent gezien
Serveerster 01: Je bedoelt die in de voorkamer
Serveerster 02: Hij zit er al de hele ochtend te wachten
Serveerster 03: De ouwe had nog iets met hem te bespreken geloof ik
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Serveerster 01: Hij heeft zijn Marijke toch
Serveerster 02: Marijke
Serveerster 03: Dat wordt zijn dood nog eens ouwe scharrelaar (de
serveersters nemen hun vaste plaatsten in. Dan komt dochter 2 met,
kleindochter 3 en 4 op. Ze gaan zitten op hun plaatsten)
Mien: Net wat ik dacht d’r is weer eens niemand op tijd alleen wij
Kleindochter 3: Mam, blijven we lang?
Kleindochter 4: Ik wil ook weer snel naar huis, er komt een vette film
vanavond.
Mien: Luister, als je opa je uitnodigt, dan hoor je gewoon te komen. Die
man heeft niet het eeuwige leven, geniet dus van hem
Kleindochter 3: En thuis noem je hem een ouwe zak
Kleindochter 4: Nou, de ouwe zak heeft de bloemetjes weer eens buiten
gezet
Mien: Ja, het is wel genoeg
Kleindochter 4: Komt ome Max ook?
Mien: Natuurlijk niet wat heeft die man na de scheiding nou nog hier te
zoeken? (het groepje gaat zitten op hun plaats. Als ze zitten komt Wil
met kleindochter 1 en 2 op. Er volgt tussen de beide zussen een koele
begroeting)
Mien: Ik had je hier niet verwacht
Wil: Het is ook mijn vader alles goed met je?
Mien: Ja hoor alles gaat prima (de kleindochters begroeten elkaar
uitbundig nadat de 2 dochters zijn gaan zitten)
Kleindochter 1: Hallo
Kleindochter 2: Hé gezellig!
Kleindochter 3: Wat leuk jullie weer eens te zien
Kleindochter 4: Gaaf! (de vier staan gezellig onverstaanbaar met elkaar
te kletsen, af en toe lacht er een. Dan komt de zuster opgelopen)
Zuster: Mooi, iedereen is er, ik zal meneer halen
Mien: Wie was dat?
Serveerster 2: Dat was de zuster
Serveerster 3: Ze let op meneer
Mien: Zijn slaaf zeker
Opa: (op) Nee niet zijn slaaf Wil
Mien: Het was maar een grapje ik bedoelde het niet zo
Opa: O, hoe bedoelde je het dan?
Wil: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar
Mien: Niets helemaal niets (de dochters begroeten hun vader)
Opa: Zeg, meiden, hoe is het eigenlijk met jullie (de kleindochters
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reageren positief)
Wil: Ja, Trix en Bea zitten alle twee op de havo dat is tenminste iets
Kleindochter 2: Mamalsjeblieft zeg
Kleindochter 1: Er zijn mensen bij
Wil: Dat mogen ze best horen (dan komt de schoonzoon opgelopen)
Opa: Ha die Max, kom binnen
Wil: Max?!
Opa: Ja, herken je hem, het is je ex-man.
Schoonzoon: Hallo allemaal Meiden (schoonzoon gaat zitten)
Wil: Als hij hier aan tafel blijft zitten, ga ik weg!
Opa: Zitten blijven, Wil!
Kleindochter 3: Wil wil niet.
Kleindochter 4: Eén nul voor opa.
Mien: (schiet in de lach) Meiden... toe
Opa: De soep dames de soep (het is even stil en dan wordt de soep
opgebracht)
Kleindochter 4: Ik hou niet van soepmam.
Wil: Gedraag je.
Kleindochter 4: Jij bent mijn moeder niet
Mien: Als jij geen soep wil, hoef je van mij geen soep te eten
Wil: Jij voedt de kinderen op tot watjes zo worden ze toch nooit
volwassen!
Mien: Misschien wil ik dat ook wel niet (de soep wordt opgediend, als
iedereen heeft)
Opa: Smakelijk eten allemaal
Allen: Smakelijk eten (vervolgens wordt er gegeten, het is stil alleen
opa slurpt hoorbaar. Na enkele happen beginnen de kleindochters te
lachen)
Wil: Door eten
Schoonzoon: Laat die kinderen toch (dan komt de notaris binnen
gelopen)
Notaris: Ik ben toch niet te laat hoop ik
Opa: Nee, natuurlijk niet je bent precies op tijd Dit is de heer Aris
van Stand, hij is notaris. Aris, ga zitten daar is nog wel een plaatsje
voor je
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Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

