
Telefoongesprekken uit ‘Revue Ravage’ (Tom Lanoye) 
 
 

1. 
Mijnheer, waar komt gij nu mee af? Dat is al jaren de roddel en het is al jaren niet meer dan 
dat: geroddel. Noemt gij uzelf een journalist? Joris en ik zijn collega’s, punt. Ja, ik zeg “Joris” 
tegen mijnheer Van Gils, ja. Spreekt gij uw collega’s aan met “mijnheer” en “madam”? Dat is 
hier precies de Spaanse Inquisitie, zeg. Als alle vrouwelijke  collega’s een affaire zouden 
moeten hebben met al hun mannelijke collega’s? Het zou, vergeef mij de bewoording, overal 
nogal een hoerenkot zijn, denkt ge ook niet? Wàt? Ge moet doen wat ge niet kunt laten, hé 
mijnheer. Schrijf maar op, doe maar op. Ik heb al genoeg bagger over mijn kop gekregen, dit 
kan er ook nog wel bij. Goeiendag, en tot nooit meer ziens. Salut! (haakt in, kreunt) Niet 
opnieuw, heel die cirque van voren af aan … 
 
 
2. 
Maar gij ging toch zorgen voor die partituren? Moet ik hier dan echt alles alleen doen, 
jongens? Een orkest is een collectief, hé. 
Watte? Natuurlijk moogt ge dat bonneke inbrengen – maar alleen voor de partituren, oké?  
Ik wil alleen maar zeggen dat ge niet de thesis van uw dochters mee moet kopiëren, gelijk 
vorige keer de pianist ons heeft geflikt.  
Sorry, ik weet dat uw vrouw geen kinderen kan krijgen, het gaat mij om het principe. Ik wou 
u niet kwetsen, ik wou alleen maar vragen of ge … Of dat ge, alstublieft … Of dat ge … Weet 
ge wat? Laat maar zitten. Ik zal die partituren zelf wel kopiëren. Neenee. Laat maar! Het kost 
mij minder tijd als ik het zelf doe, dan als ik het moet vragen aan een van mijn eigen 
muzikanten. 
(haakt in, zucht) Amai, wat zijn de teentjes weer lang vandaag. 
 
 
3. 
Ik kàn u gewoon niet doorverbinden met onze voorzitter, mijnheer. Omdat mijnheer Joris in 
vergadering zit, mijnheer. Nee, dat kan ik u niet zeggen, mijnheer. Omdat ik niet weet wélke 
vergadering, mijnheer. Pardon?  
Mijnheer, als ik toch zo incompetent ben, waarom belt ge dan naar mij? En stel nu eens dat 
ik wél zou weten in welke vergadering mijnheer Joris zit? Dan zou ik het nog niet aan uw 
neus hangen, mijnheer. Omdat dàt kolossaal incompetent zou zijn van een 
partijsecretaresse, om zich over de telefoon door een wildvreemde de pieren uit haar neus 
te laten halen over haar eigen voorzitter. Nog een prettige dag, mijnheer. (Haakt in, 
verbolgen) Incompetent? Ik doe dat hier al vijf jaar. Helemaal in mijn eentje. 


