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Internationale telefoont aaI

Guido van den Berg - Amstelveen

elefoonnummers worden
vaak verkeerd begrepen door
de volgorde en de combina-
ties waarin de getallen wor-
den uitgesproken. Dit is het

gevolg van een Angelsaksische ge-
woonte, die de laatste ti1'd langzaam
maar zeker het gesproken Neder-
lands is binnengeslopen. In Amerika
biivoorbeeld bestaan alle telefoon-
nummers uit zeven ciifers. Een
Amerikaan zal het nummer 234ZOOO
gewoonliik uitspreken als 'two three
four two thousand'. Omdat de
Amerikaan die dit nummer hoort,
vanzelfsprekend weet dat alle tele-
foonnummers uit zeven ciifers be-
staan, zal hij ook 2342000 opschrij-
ven en niet23427OO0. In Nederland
kunnen telefoonnummers echter uit
drie, vier, vijf, zes of zeven cijfers be-
staan: vandaar dat de een bij
'drieëntwintig duizend' 231000 op-
schriift, en de ander 23000.

In Engeland kent men ook ver-
schillen in het cijferaantal, maar
daar schiint men aan hundred en
thousand gewend te zijn, en schrif ft
men 00 en 000 (zonder de 1) wan-
neer de Britse variant van 008 via
een stemcomputer het nummer op-
lepelt. Ook in België bestaat het pro-
bleem nauwelijks: alle telefoonnum-
mers - behalve die van Brussel en
Antwerpen - bestaan uit zes cijfers.
Ze worden gewoonlijk paarsgewijs
uitgesproken en bi1' een zevencijferig
nummer worden de eerste drie sa-
mengenomen. Als een Nederlander
daarentegen 38015 als drie-tachtig-
vijftien uitspreekt, kan de aange-
sprokene 380510 opschrijven, om-
dat deze een ander verwachtingspa-
troon heeft.

Het gedonder begint pas goed in
Duitsland. De buitenlander snapt er
niets meer vanl. binnen een en de-
zelfde plaats kunnen abonneenum-
mers uit verschillende aantallen cij-
fers bestaan. In het algemeen geldt:
een klein nummer is van een groot
bedrijf. Een doorkiesnummer wordt
zonder de laatste 0 of 1 aan het
hoofdnummer geplakt, waardoor ie
weer een heel lang nummer krijgt.
Er is maar één oplossing: het getal
cijfer voor cijfer uitspreken.

4E LETTERUITSPRAAK
Europees telefoneren kan dus een
vroliike boel worden, en dan heb-
ben we het nog niet eens over het
spellen gehad. Probeert u maaï eens
door de telefoon een H van een A,
een P van een B, een D van een T of
een S van een F te onderscheidenl
Ook hier geldt weer: hoed u voor
Angelsaksische invloeden. Het pro-
bleem bleef tot voor kort beperkt tot
de kleine groep Nederlanders die in
de iaren vijftig naar biivoorbeeld
Canada of Australië zijn geëmi-
greerd. Bij overkomst naar familie in

Nederland bleek iedere keer weer dat
de emigrant het Nederlands behoor-
Iijk verleerd was. Als er gespeld
moest worden voor een adres begon
het probleem: is it an A as in Apple
or an E as in Edward? E as in Edward
or I as in Isaac? Telefonisten worden
gek van deze verwarrende manier
van spellen, want ook de Neder-
landse zakenman die een nummer
in Amerika nodig heeft, schakelt in-
stinctief over op spellen in het
Engels, terwijl de persoon aan de an-
dere kant van de liin hem in het
Nederlands te woord staat.

? OPNEEMCONVENTIE
De uitgesproken woorden bij het
opnemen van de telefoon verraden
in Europa trouwens ook wel iets
over de volksaard. De Brit noemt

'Tot wie spreek ik
hoort u helaas

alleen in

Suriname'

vaak heel keurig zijn eigen nummer,
de Fransman is kortaf en soms zelfs
korzelig (AlIo, oui?) en de Italiaan is
klaar (Pronto.). De Spanjaard com-
mandeert 'Zegmli!' @igame!), ter-
wijl de Portugees zich ietwat melan-
choliek afvraagt of u er ook werke-
lijk bent @sta?lBent u daar?) In lan-
den als Duitsland en Nederland
neemt men gewoonlijk op met het
noemen van de eigen naam, een ge-
bruik dat vooral in de grote steden
steeds minder wordt. Uit angst de
naam tegenover een eventueel 'ver-
keerde'beller te noemenr zegt men
alleen maar Hallo. Eigenliik is het
raar dat degene die gebeld wordt
eerst ziin naam moet noemen. Per
slot van rekening neemt degene die
opbelt het initiatief en zou die eerst
ziin naam moeten noemen.
Dit probleem is even simpel als
doeltreffend op te lossen met een
Surinaams gebruik. In Suriname
neemt men meestal op met'Tot wie
(spreek ik)?' Helaas blijft dit gebruik
beperkt tot Suriname.


