
091104-hetFransdatikhoor.doc – page 1 / 10 

 

Het Frans dat ik hoor 

 

 

 

"Si l'on observe que le noyau du français usuel ne comporte guère plus de cinq mille 

racines, on est amené à douter qu'aucun individu soit capable d'emmagasiner dans sa 

mémoire le stock de règles de droit qu'il est présumé connaître." 1 

Deze mooie Franse, wat savante zin vond zoonlief in zijn cursus rechten (eerste 

kandidatuur in Lille), en leverde hem aardig wat begripsproblemen op. Gelijkaardige 

zinnen (of meer literaire verwanten) vind je ook in cursussen Frans voor het onderwijs 

in Vlaanderen (en in Nederland?). Frans is een mooie taal, en je kan er ook gedurfde 

constructies mee opzetten. Te hopen valt dat dergelijk Frans nog lange jaren geplogen 

en onderwezen kan worden, ook in niet Franstalige landen. 

Toch is het Frans dat vandaag in Frankrijk gesproken wordt (en een enkele keer ook 

geschreven), en dat ik, als Vlaamse immigrant, meer onbewust dan bewust beetje bij 

beetje ontdekte, nog wat anders dan het vernoemde, strikte en veeleisende 

schoolboekenfrans. 

Het Frans dat Fransen praten, verschilt in belangrijke mate van het Frans dat 

onderwezen wordt, zowel in Frankrijk als daarbuiten: niet alleen de dagelijkse 

woordenschat, maar ook – wat veel ingrijpender is – de gesproken grammatica en 

syntaxis zijn niet – of zijn niet meer – de grammatica en de syntaxis uit het boekje. Of 

ze het ooit geweest zijn, en wanneer, dat weet ik niet. 

 

Vertrouwend op mijn eigen oren (een kwarteeuw in Frankrijk), en af en toe steunend op 

wat ik links en rechts gelezen heb, wil ik in deze tekst de lezer wat vertrouwder maken 

met het "echte", het dagelijkse Frans. Het Frans in Frankrijk, welteverstaan.  

 

Omdat het over mijn oren gaat, even dit. Zesenvijftig jaar oud, heb ik na dertig jaar 

Antwerpen zesentwintig jaar Frankrijk achter de rug. Of juister: in mijn hoofd. Parijs, 

Niort, Lille. Frans heb ik vooral op school, op televisie, in bed en op de werkvloer 

geleerd, in die volgorde. Waarbij ik – nuance – wel meegeef dat genoemde werkvloer 

een kantoorvloer was. Na zesentwintig jaar Franse taalpraktijk heb ik nog steeds een 

"Belgisch" accent (alleen mijn kinderen en ikzelf horen het niet), én problemen met het 

noteren van Franse getallen. Merkwaardig ook: Frans praten blijft me meer 

inspanningen vragen dan Nederlands, wat ik voel wanneer ik vermoeid of zenuwachtig 

ben. Het hemd blijft nader dan de rok. Maar Frans schrijven ligt me goed.  

 

* * * 

 

Een Vlaming die met de hulp van zijn schoolfrans met Fransen in aanraking komt 

(aanraking, een mooi en soms toepasselijk woord) leert al snel de beperkingen van zijn 

woordenschat. Er zijn nogal wat woorden die hij nooit gehoord heeft, en ook woorden 

die niet bestaan, al dacht hij het tegendeel ("modieux" bijvoorbeeld, of "chançard"). En 

 

                                       
1 "Wanneer men bedenkt dat de kern van het gangbare Frans nauwelijks meer dan vijfduizend 

stamwoorden telt, mag men eraan twijfelen dat er iemand bestaat die alle rechtsregels die hij 

verondersteld wordt te kennen, in zijn geheugen kan opslaan." 

Jean Carbonnier, "L'inflation des lois" (p.307), Defrénois, 1995 
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vooral: er zijn woorden waarvan de betekenis niet meteen is wat hij dacht (een Franse 

"blouse" is een stofjas). Soms kan dat tot flinke misverstanden leiden, prettige of 

onprettige. Een beetje geluk kan nooit kwaad. "Baiser", als werkwoord, is nog wat 

anders dan "zoenen", ook al houdt mijn preutse Larousse uit 1977 het nog bij 

"appliquer, poser ses lèvres sur". Zeg niet zomaar "baiser" – maar zeg "faire la bise" – 

op een receptie (wat de Fransen heel elegant een "pince-fesses" noemen, en waarbij 

flink wat afgezoend wordt), tenzij… (een verwittigd man is er twee waard). "Baiser", 

zoals Fransen het woord verstaan, kan héél aangenaam, of erg onaangenaam zijn, van 

neuken tot gekoeioneerd worden (gekoeioneerd: een vertrouwd Nederlands woord dat 

ik nooit geschreven zag, en waarvan ik op een mooie dag met binnenpret plots de 

Franse etymologie herkende – nee, met domme runderen heeft het niks te maken). 

Onderwijl neemt die Vlaming onbewust, en snel, een hele woordenschat over (met 

nogal wat argot en afkortingen: "un rancard cet aprême 2" bijvoorbeeld), en past hij 

zijn zinsbouw aan. Pas veel later ontdekt hij wat er gaande is. 

Hoe zit het met het Frans? Hoe spreekt men het Frans?  

 

 

Streektalen, of Schoon Frans? 

 

Voor een Antwerpenaar die maar de Schelde moest oversteken om een totaal ander 

Vlaams te horen (en niet te verstaan), die zelf voortdurend aarzelde (en nog vaak 

aarzelt) tussen dialect en standaardnederlands, en die mits enige inspanning een 

Bruggeling uit een Kortrijkzaan herkent, blijft het een verrassing: in driekwart van 

Frankrijk wordt slechts één Frans gesproken: standaardfrans. Op kantoor, in de winkel, 

aan tafel, op de bus. Van Duinkerke tot La Rochelle, van Thionville tot Lyon, van Lille 

tot Limoges, overal hoor je diezelfde taal. Je moet al een heel geoefend oor hebben om 

de lokale varianten op te vangen. Tenzij in het echte zuiden dan, het kleine kwart met 

Toulouse, Marseille, Perpignan… waar de Occitaanse variant overheerst, en wél heel 

anders gesproken wordt, met grint in de mond. Op kantoor, in de winkel, aan tafel, op 

de bus… 

Vergelijkbare mensen met vergelijkbare jobs en van vergelijkbaar opleidingsniveau in 

Vlaanderen spreken wel heel strééks: de Limburger zingt nog steeds (waarom zou hij 

het laten: de vrouwtjes houen ervan), de Westvlaming heeft een flinke knoop in zijn 

tong en de Antwerpenaar (en elke Brabander met hem) "glaait" uit de bocht. 

Niet zo in Frankrijk dus. 

Dat betekent niet dat er in heel dat Frankrijk geen streektalen bestaan. Er zijn er veel. 

Maar hun maatschappelijk verspreidingsgebied is veel beperkter. Toen ik voor 

woonverbeteringsprogramma's in Poitou-Charentes de boer op mocht, in dorpen en 

gehuchten waarvan ik het bestaan en de aard nooit had kunnen vermoeden ("la France 

profonde"), hoorde ik een taal waarvan ik de kleur veeleer in Québec verwacht had, en 

vervoegingen waarbij me niet duidelijk was of mijn gesprekspartner over zichzelf, dan 

wel over een ander sprak ("i pense que…", "i veux…").  

En als een Chti, een Fransman uit het Noorden, me echt vertrouwt, dan durft hij/zij zich 

wel verlagen tot enkele zinnetjes in het plaatselijke patois, óók Chti (of Chtimi) 

genoemd, het Picardische Frans. Verlagen, zeg ik wel, want nogal wat mensen schamen 

zich voor hun dialect – herinnering aan miserabele tijden –, een schaamte die pas nu, 

met het succes van "Bienvenue chez les Ch'tis" niet toevallig langzaam verdwijnt. 

Tegenwoordig vind je dus strips, T-shirts, taalgidsen én prularia in het Chti. Zowel het  

 

                                       
2 "Een afspraak deze namiddag". 
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succes van de film als de – beperkte – openbaring van het Chti zijn trouwens uitingen 

van herwonnen zelfvertrouwen, én van koopmanszin. In een stad als Lille zijn er ook, 

sinds langer al, viertalige parkeermeters: Frans-Engels-Nederlands-Chti ("Tes doubes 

ou t'carte!"). Toch blijft die taal erg discreet. Ook op straat 3. 

 

Jozef Deleu merkte ooit op dat het praten van West-Vlaamse boeren op enige afstand 

niet van dat van hun Noord-Franse soortgenoten te onderscheiden valt. Je hoort niet 

wát ze zeggen, en evenmin herken je de taal, maar je hóórt de streek. Wat ruw.  

Sommige van die Noordfranse dialectale klanken (die kort bij het West-Vlaams 

aanleunen, en omgekeerd), kunnen zelfs tot in het plaatselijke schone Frans hoorbaar 

zijn. Een beetje lokale kleur op het standaardfrans. Opvallendst daarbij is de "tch", 

waartoe de "t" onder invloed van een "j" soms gepalataliseerd of gemouilleerd wordt. 

Eén voorbeeld maar: "un quartier d'Armentières", wat in het Frans normaliter met een 

"j", als [kartje darmαtjεr] uitgesproken wordt, krijgt in het Noorden vaak een "tch": 

[kartςe darmαtςεr] 4.  

En om bij uitspraakvarianten te blijven. Noordfransen zijn ook erg alert (en trots) op 

hun "w". In "wagon" bijvoorbeeld: met een [w], nee geen [v], zoals elders in het land. 

Er zijn niet minder dan 69 Noordfranse gemeentenamen die met een "w" beginnen 

(Wacquinghem, Wahagnies, Wattignies…), en op één enkele uitzondering na — want 

"Wambrechies" heeft een [v] 5 — worden die allemaal met een [w] uitgesproken. Denk 

bijvoorbeeld aan de randgemeente "Wasquehal", halverwege Lille en Roubaix: geen 

"inwijkeling" of "buitenlander" ("un étranger de Paris" bijvoorbeeld) is er ooit in 

geslaagd die naam meteen te zeggen zoals het hoort: "Waskal"! 

 

                                       
3 Deze paragraaf behoeft enkele nuances en aanvullingen. 

• (a) De Délégation générale à la langue française et aux langues de France vermeldt op haar 

officiële site voor Europees Frankrijk ("la France métropolitaine") 24 regionale talen, waarvan er 

tien behoren tot de noordelijke "langues d'oïl" en zes tot de zuidelijke "langues d'oc". De acht 

andere zijn Elzassisch, Baskisch, Bretoens, Catalaans, Corsicaans, West-Vlaams, Moezelfrankisch 

en Francoprovençaals. Er zijn ook 6 niet regionale talen (zoals het Tamazight, of Berbers). 

• (b) De uitdrukking "met grint in de mond" verwijst naar de zuiderse manier om Frans te praten: 

een heel eigen klankkleur voor nagenoeg dezelfde woorden en zinnen als in Parijs. Dit "accent" 

mag niet verward worden met de Occitaanse en Catalaanse talen die in dezelfde streken in 

beperkte (en vertrouwde) kring gesproken worden. 

• (c) Eén, twee of drie generaties geleden hebben de Franse ouders en grootouders blijkbaar 

beslist met hun kinderen en kleinkinderen géén patois meer te spreken, maar wel het 

standaardfrans, om zo hun sociale promotie te bevorderen. Onder elkaar, met vrienden en 

bekenden, bleven ze wel hun streektaal trouw. Op die manier is het patois een intieme taal, een 

"schaamtaal" geworden.  

"Le dialecte, on le cache avec beaucoup de soin", schreef Geert van Istendael in Septentrion 

2004/3 omtrent het Brusselse dialect. Ook voor het Chti kan die uitspraak gelden. 

• (d) Om mij onbekende redenen is het Chti van de parkeermeters inmiddels weer afgevoerd. 

 
4 Niet alle fonetische tekens zijn beschikbaar op mijn laptop.  

 
5 Een vriend gaf me een geloofwaardige verklaring voor de [v]-klank in Wambrechies. 

"Wambrechies" is immers ook een jenever, die tot ver buiten het stadje, en ook in Parijs, bekend 

is. De Parijse [v]-uitspraak van de jenever heeft misschien de lokale [w]-klank van het stadje 

verdrongen. 
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Argot 

 

In oktober 2005 stond Frankrijk in brand. De banlieues. Berucht zijn ze: immigratie, 

segregatie, werkloosheid. Normvervaging en onveiligheid. Dynamisch ook, en creatief. 

Want niet in het behoudsgezinde Parijs, of in andere centrumsteden, maar in de 

verbannen cités wordt de Franse mode gemaakt, de Franse muziek en de Franse taal. 

De vestimentaire codes van de banlieues (met veel exotische inbreng: converse, sweat, 

baggy, string…) vind je twee jaar later bij de meer burgerlijke jeugd, over heel het land, 

en nog enkele jaren later bij hun ouders, eerst tijdens het weekend, later ook in de 

week. 

Hetzelfde gebeurt voor taal. Frankrijk heeft een lange traditie van "boeventaaltjes", 

argot, verlan en louchebem: groepstalen (sociolecten) waarvan de lexicale 

vindingrijkheid door schrijvers, zangers en dichters, door hip-hop, rap en slam en 

vervolgens door de media over gans Frankrijk wordt verspreid, eerst en vooral naar het 

straatfrans, soms ook tot in de meer literaire variant. "Verlan" – het omkeren van 

woorden – "à l'envers" – is een oud principe, maar werd in de jaren zeventig, onder 

meer onder invloed van de zanger Renaud ("Laisse béton") weer erg populair. "Beur" is 

een prachtig voorbeeld van zo'n verlan, een verminkte omkering van "arabe", waarmee 

in feite de jeugd van Noord-Afrikaanse origine wordt bedoeld ("La marche des beurs", 

van Marseille naar Parijs, in 1983) en dat op zijn beurt aan de oorsprong ligt van het 

weer erg Franse "beurette" (het zusje van de beur), van het meer zeldzame 

"beurgeoisie" en van "black-blanc-beur" – eerst een hip-hop dansgezelschap (1984), 

nadien de eretitel van het veelkleurige en tricolore elftal rond Zidane dat in 1998 de 

wereldbeker voetbal won. "Barjo" (jobard, of dwaas), "meuf" (femme), "keuf" (flic) en 

"teuf" (fête) zijn andere voorbeelden van algemeen erkend en begrepen verlan, al blijft 

hun gebruik toch beperkt. 

Er is niet alleen verlan. Argot is een oud en veel ruimer fenomeen. Talloze woorden 

doken of duiken op, men weet niet altijd waar en wanneer. Vele verdwijnen weer. 

Enkele hebben blijvend succes. Un clebs of clébard voor een hond, une clope als 

sigaret, un boulot als job, un troufion als soldaat, en ringard voor wat oubollig is. 

Loufoque en cinglé als gek, pété voor dronken, biture als (sterke) drank. Des tunes, du 

blé, de la fraîche of de l'oseille (allemaal poen). Frangin en frangine (broer en zus). Un 

mec, une gonzesse canon (meer dan mooi)… 

Enkele woorden zijn snel uit het argot of uit de streektaal naar het standaardfrans 

overgegaan, gewoon omdat ze onvervangbaar zijn: "cambrioler" voor inbreken, 

bijvoorbeeld, of het Picardische "les rescapés" (de overlevenden), na de mijnramp van 

Courrières in 1906, en het genoemde "beur". Andere woorden, zoals "bagnole" voor een 

auto of "bécane" voor een (motor)fiets, zullen wellicht altijd argot blijven – dat zijn ze 

ook al heel lang. Inhoudelijk zijn ze immers overbodig. Wie niet gewoon "voiture", 

"mobylette" of "vélo" zegt, heeft daar zijn redenen voor 6. 

 

Voltaire zei het al (in "Avis à un journaliste" uit 1737): "N'employez jamais un mot 

nouveau, à moins qu'il n'ait ces trois qualités: d'être nécessaire, intelligible, et sonore. 

  

                                       
6 In omgekeerd zin zijn ook woorden als "deux roues" en "bicyclette" niet neutraal. Het eerste is 

een administratief jargon, dat je op verkeersborden leest, het tweede erg literair. 's Zondags zie je 

wel 's mensen op een bicyclette rijden, in de week zie je alleen vélos.  
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Des idées nouvelles, surtout en physique, exigent des expressions nouvelles; mais 

substituer à un mot d'usage un autre mot qui n'a que le mérite de la nouveauté, ce 

n'est pas enrichir la langue, c'est la gâter." 7 

Toch heeft het gesproken Frans als het ware een uitgebreide parallelle woordenschat, 

een schat van "onnuttige" woorden, woorden die je nooit geschreven ziet – tenzij als 

dialoog in een roman. Nog een greep: un chouïa, une chipie, un gars, un toubib, 

riquiqui, mastoc, costaud, dèg, moche, naze, frisquet, de la sape, du matos, des 

fringues, enquiquiner, chiper, bouffer, chialer, être dans les vapes, plein pot, ça caille 8. 

Voornoemde worden behoren tot uiteenlopende taalregisters. Sommige zijn familiaal, 

zelfs kinderlijk, andere horen op de straat. En er zijn uiteraard ook tientallen – wat zeg 

ik? honderden – woorden en uitdrukkingen voor geslachtsdelen, borsten en billen. 

Waaronder het aanmatigende "bite" (een homofoon van een meerpaal: "une bitte 

d'amarrage") en het zachte "foufoune". Ik ga daar niet verder op in. Argotiers laten hun 

(verbale) fantasie de vrije loop. Er komen steeds nieuwe woorden bij. De meeste 

verdwijnen even snel. Ze dragen geen vrucht. 

 

 

Van kutten en hoeren, bordelen en stront 

 

De Franse televisiekomiek en imitator Patrick Sébastien (een "gaudriole", niet meteen 

subtiel, maar wel een man van het vak) bracht ooit een sketch waarin hij de Nieuwe 

Franse Cinéma op de korrel nam, en daarin vooral de kwaliteit van de dialogen. Met een 

van zijn trawanten bracht hij een minutenlange scène – een dialoog met slechts vier 

woorden: putain, con, merde en bordel (al kan het ook chier geweest zijn). Uiteraard 

overdrijft zo'n man in zo'n "saynète", toch moet gezegd dat er in de Franse taal flink 

wat geneukt en gescheten wordt, ook in gesprekken waar je dat meteen niet verwacht. 

Algemeen kan je die seksuele en scatologische neiging niet noemen – niet iedereen 

spreekt zo – wel wijdverbreid: "il est con", "on s'est fait niquer", "ils me font chier", "ça 

me fait pas bander", "ils n'ont rien branlé" of het beeldrijke "ce n'est pas une partie de 

jambes en l'air" kan je in menig Frans gesprek verrassen. Om het in mooi Nederlands te 

zeggen, de eerste vier uitdrukkingen verwijzen respectievelijk naar een vagina, een 

penetratie, een ontlasting en een erectie. Bedoeld wordt gewoon: hij is dom, ze hebben 

ons belazerd, ze vervelen me, ik ben daar niet geestdriftig van. Het woord "branler" 

("ils n'ont rien branlé" betekent: ze hebben niets uitgespookt) is heel ambivalent: 

"branler" is wankelen, of in beweging brengen, maar de connotatie met masturberen is 

zo sterk, dat ze de oorspronkelijke betekenissen verkleurt. En tenslotte, wat geen 

(vrolijk) spel met de benen is, dat is een lastig karwei. 

Dergelijk taalgebruik heeft altijd een sociaal-psychologische betekenis. Wie vulgair 

spreekt, wil ofwel vertrouwen en nabijheid scheppen ("want wij kennen elkaar"), dan 

  

                                       
7 "Gebruik nooit een nieuw woord, tenzij het aan volgende drie voorwaarden beantwoordt: het is 

nodig, verstaanbaar en klankrijk. Voor nieuwe ideeën, vooral in de fysica, zijn nieuwe woorden 

nodig; maar een bestaand woord door een nieuw woord vervangen, alleen omdat het nieuw is, is 

taalverarming en -verloedering." 

 
8 Een andere bron van taalvernieuwing is uiteraard het Engels – de dominante taal van vandaag: 

cool, soft, shit, du hard, un dealer, les warnings… Ook hier geldt dat sommige woorden in het 

schoon Frans worden opgenomen (challenge, bottom-up, short-list, benchmarking…), andere in het 

argot. 
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wel afstand. Wie in een formele of informele hiërarchie de sterkste is, verruimt met 

dergelijke taal zijn spraakregister, wetend dat de zwakkere gesprekspartner (of de 

ondergeschikte) zich niet meteen op hetzelfde domein wagen zal 9. Het kan machismo 

zijn, maar het hoeft niet. 

Relaties en connotaties die in Vlaanderen dialectaal worden uitgedrukt ("ik spreek 

Antwerps, want…") krijgen zo in Frankrijk vaak een argotische, seksuele of 

scatologische vorm.  

 

 

La vie est une dure lutte! 

 

Maar laten we die benen waar ze zijn, en keren we terug naar de taal. De rijke Franse 

woordenschat en enkele verborgen plekjes hebben we verkend. Hoe zit het met de 

klank van de taal? 

Ook hier een verrassing: Franse schoolkinderen maken dagenlange oefeningen om het 

verschil te herkennen tussen "je mettrais" en "je mettrai", of tussen "est" en "et" (wat 

een buitenlander die Frans leert weinig of geen problemen stelt). Franse kinderen 

hebben hun taal immers al sprekend geleerd, en ze horen het niet!  

In tegenstelling tot Germaanse en Slavische talen, die veertig tot vijftig verschillende 

klanken tellen – in feite fonemen 10 –, stelt de Franse taal zich tevreden met een klein 

dertigtal. En dat aantal vermindert nog steeds. Hier is Parijs de voorhoede, en zijn de 

media de spraakmaker voor de rest van het land. Voor de meeste Fransen is er geen 

verschil meer tussen "brun" en "brin", "mettre" en "maître", "pâtes" en "pattes", en ook 

de "ô" van "côte" is bijna weg. Het verschil tussen "an" en "en" is al veel eerder 

verdwenen. Als de huidige evolutie zich doorzet heeft het Frans over twee, pakweg drie 

eeuwen nog maar één foneem: "hein!". (Onzin natuurlijk.) 

 

Schoon Frans lijkt soms op het paleis van het Louvre: een heel strikte architectuur, erg 

streng (en imposant), met af en toe toch een ornament. En vooral: die eenheid van 

kleur, die heel eigen kleur, zacht als de kleur van kalksteen, met wat patina erop. Die 

kleur? Toon Hermans zei het ooit: met die klankkleur, met zo'n taal kan je geen wrede 

dingen doen. "Het leven is een harde strijd" wordt "La vie est une dure lutte". Wat blijft 

er van het bloed en het slijk? Een graspieper! Misschien grijpen Fransen daarom naar 

verlan en argot, en naar vulgariteit. De taal is hen te streng en te strak. 

 

                                       
9 Van de voormalige president Jacques Chirac is volgende uitspraak bekend (in besloten kring): 

"Ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre". Bij meer openbare gelegenheden (televisie-

interviews) verklaarde hij, in andere taalregisters:"Ce n'est pas qu'elles [ces affaires, omtrent 

occulte partijfinanciering] se dégonflent. C'est qu'elles font pschit" (14 juli 2001) en "C'est 

abracadabrantesque" (21 september 2000). Chirac verliet telkens het conventionele Frans – dat 

men van een president verwacht –, en waagde zich op een taaldomein waar zijn "tegen-"spreker, 

de interviewer, hem onmogelijk volgen kon. ("Abracadabrantesque" komt van de dichter Arthur 

Rimbaud, bleek achteraf.)  

 
10 Een foneem is een reeks verwante klanken die in een taal dezelfde betekenis hebben. Zo kan je 

in het Nederlands de "h" van "hout" en de "g" van "goud" elk op diverse manieren uitspreken, 

maar je mag ze niet door elkaar halen: het zijn twee verschillende fonemen. (Wie goud voor hout 

verkoopt is geen held.) In het Engels en het Spaans vormen diezelfde klanken slechts één foneem: 

"ge gad a gat on gis gead" is voor een Engelsman een verstaanbare (en aanvaardbare) zin. In het 

Frans vormen diezelfde klanken géén foneem. Ze zijn de Fransen onbekend. 
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Syntaxis en grammatica 

 

Klankkleur en woordenschat. Het is nog maar een begin. Want wat taal tot taal maakt, 

Frans tot Frans, dat zijn de syntaxis en de grammatica: de zinsbouw en de spraakkunst.  

En het is op dat vlak dat het dagelijkse Frans (op kantoor, in de winkel, aan tafel, in de 

bus…) het sterkst afwijkt van het academische Frans, het Frans van op school. 

 

Over vervoegingen en verbuigingen valt niet zoveel te zeggen. Wie gehoopt had dat de 

Subjonctif (de aanvoegende wijs) uit het gesproken Frans verdwenen was, kan beter 

Engels leren: de Subjonctif présent is levender dan ooit! Weliswaar zijn de Passé simple 

en de Passé antérieur ("Nous nous aimâmes" en "Nous nous eûmes aimés"), naar het 

rijk der boeken verwezen, waar de Subjonctif imparfait al enige tijd op hen zat te 

wachten ("Que nous nous aimassions"), maar de Franse taal blijft, om het met een van 

de personages van Christian Garcin 11 te zeggen, de taal van het verlangen. "Que nous 

puissions nous aimer" 12. Ook in blogs en sms-en.  

 

Wél opvallend is het succes van het onbepaald voornaamwoord "on". In principe vertaal 

je "on" door "men"; maar waar het Nederlandse "men" steeds vaker door "je" 

vervangen wordt (ook in gesprekken met onbekenden, die men toch vousvoyeert) 13, 

verdringt het Franse "on" een hele reeks voornaamwoorden, en vooral de eerste 

persoon meervoud, het "nous": "Qu'est-ce qu'on dit?" (tu), "On fait ce qu'on peut" (je) 

of "Nous, on est pressés". Dit laatste "on" is helemaal geen uitzondering. "Wij"-zinnen 

met "on" zijn frekwenter dan zinnen met "nous", dat zelfs wat plechtig en omslachtig 

klinkt, en vooral veel explicieter is. "On" is makkelijk. Het blijft wat vaag. 

 

Een Franse politica hoorde ik op de radio: "Il [Sarkozy] m'a séduit" – waar volgens de 

grammatica toch "séduite" moet staan. Dergelijke afwijkingen komen wel vaker voor. 

Vrouwelijke adjectieven klinken veelal sterker dan hun mannelijk equivalent, dat het 

met minder fonemen moet doen: "belle" in plaats van "bo", "grande" in plaats van 

"gran", "forte" in plaats van "for"… (ik vermeld hier de uitspraak, niet de spelling). Op 

die manier klinkt ook "séduite" veel sterker dan "séduit", waardoor de (ongewenste) 

erotische betekenis van "séduire" beklemtoond wordt. Wéér kiest een spreker (hier een 

spreekster) voor een zwakkere vorm. 

 

Waar de afstand tussen regel en praktijk echter het aanzienlijkst is, is in de zinsbouw.  

De zinsbouw van het gesproken Frans wijkt op minstens drie punten fundamenteel af 

van het boekenfrans. Mijn tijdsperspectief en mijn kennis zijn te beperkt om te weten of 

het om een recente evolutie gaat, dan wel om een oud fenomeen.  

 

                                       
11 Christian Garcin "Le vol du pigeon voyageur", roman, 2000. 

 
12 De Subjonctif présent van het werkwoord "s'aimer" (een werkwoord van "de eerste groep") is 

"que nous nous aimions" – een vorm die zich niet van de Imparfait onderscheidt. Daarom koos ik 

hier voor het "pouvoir s'aimer". "Pouvoir", "savoir", "être", "venir"… hebben een heel opvallende 

(en mooie) Subjonctif. 

 
13 Ik telde het even na: deze eigenste tekst telt twee dozijn "je's" die eigenlijk "men" betekenen. 

Zo zie je maar. 
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Eén: De herhaling van het onderwerp. 

In tegenstelling tot het aanmatigende "I" in het Engels, is het Franse "je" wel erg 

discreet (wat je niet meteen van Fransen verwacht). Het mag daarom niet verrassen 

dat "moi-je"-constructies schering en inslag zijn: "Moi, je pense…", "Moi, j'en ai marre". 

Ook voor andere persoonsvormen kan herhaling voor een efficiëntere klemtoon zorgen: 

"Lui, il est balèze", "Toi, t'amènes le matos". Daar blijft het echter niet bij. Ook andere 

onderwerpen worden herhaald, zelfs wanneer die herhaling geen extra aandacht 

brengt: "Le train, il part à la demie", "Ma bagnole, elle est foutue". Merkwaardig zijn 

tenslotte de zinnen met "on" die met een "nous" verduidelijkt worden: "on pensait, 

nous, qui vous étiez déjà partis" 14. 

 

Twee: In vragende zinnen wordt geen inversie aangebracht. 

Net als Nederlands, Engels, Duits, Spaans… bezigt de Franse grammatica een inversie 

werkwoord-onderwerp om vragende zinnen te bouwen, en net als in het Engels verloopt 

zo'n constructie soms wat moeizaam. Denk aan zinnen als "Est-ce que ce train s'arrête 

à Roubaix?" of eventueel "Ce train, s'arrête-t-il à Roubaix?", waarin het onderwerp 

en/of het werkwoord herhaald en/of ontdubbeld worden. Alleen wanneer het onderwerp 

een persoonlijk voornaamwoord is, kunnen dergelijke herhalingen vermeden worden: 

"Prenez-vous un dessert?".  

Sprekende Fransen, van Duinkerke tot Marseille, hebben daar geen boodschap aan: die 

inversie wordt nooit ofte nimmer toegepast. In gesproken Frans wordt een vragende zin 

steevast op dezelfde manier als een affirmatieve zin gebouwd, alleen de intonatie 

verschilt. Net als bijvoorbeeld in het Nederlands of het Duits (waar wel inversie bestaat) 

wordt het einde van de vragende zin beklemtoond: "Tu viens↑ ?"  

Een merkwaardig fenomeen, want in "academisch" Frans is zo'n stemverheffing heel 

discreet. Bovendien kan een aarzelende spreker, die niet erg zeker is van zijn stuk, de 

vragende klemtoon ook wat milderen, zodat je als toegesprokene niet meer weet of hij 

een informatie geeft, dan wel om bevestiging vraagt: "On se voit à dix heures (?)". 

Ook wanneer de zin een vragend bijwoord, adjectief of voornaamwoord bevat 

(comment, où, qui, quel…) wordt de inversie meestal achterwegen gelaten: "Qui vient 

avec nous?", "On va où?", "T'y vas comment?", "On prend quelle caisse?" 15. 

 

Drie: Negatieve constructies worden geamputeerd. 

A priori bestaat een Franse negatie altijd uit twee delen: "ne… pas", "ne… rien", "ne… 

jamais", "personne ne…", "aucun… ne", etc. Zo staat het toch in de boeken. Anders dan 

in het Afrikaans ("Ek het nie gegee nie") en in het Middel-Nederlands bestaat deze 

 

                                       
14 Herhaling van het onderwerp hoor je ook vaak in Vlaamse dialecten. Wat is het (vervoegde) 

werkwoord en wat het onderwerp in een heel gewone zin als "Ik benne'k ik…", "Ik hebbe'k ik…" of 

"Ik gane'k ik…"?  Waaraan je kan zien dat dialecten soms ook een eigen grammatica hebben. 

 
15 De Franse cinéast en auteur Jean-Louis Fournier uit Arras publiceerde onlangs (2008) "Où on 

va, papa?" – met een titel die alle Franse ouders bekend in de oren klinkt. Eerder schreef hij ook 

"Il a jamais tué personne mon papa" (1999). Beide titels zijn mooie illustraties van de grammatica 

en syntaxis van het populaire Frans. Geen inversie in de vragende zin, een ontkenning zonder 

"ne", een herhaling van het onderwerp (il, papa) en een "on"-vorm die "nous" bedoelt.  

Fournier schreef ook essais als "La grammaire française et impertinente" (1992) en "Les mots des 

riches, les mots des pauvres" (2004). Samen met zijn kompaan, de veel te vroeg gestorven Pierre 

Desproges (†1988) was/is hij een pertinente, impertinente taalvirtuoos. 
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constructie niet uit twee negaties, maar uit een positief en een negatief deel. "Rien" 

(iets), "personne" (iemand), "jamais" (ooit), "aucun" (enig) en zelfs "pas" zijn geen 

negatieve, maar positieve begrippen. "Ne pas" betekent letterlijk "geen stap": "Je ne 

mange mie, je ne bois goutte et je ne marche pas". De middeleeuwse Fransen hebben 

blijkbaar de negatie "ne" wat zwakjes bevonden, en er systematisch een substantief 

aan toegevoegd.  

In schoon Frans bestaan er nog enkele zeldzame constructies waarbij "pas" in de 

negatie wordt weggelaten 16 – "Je ne peux vous répondre" bijvoorbeeld –, maar in het 

Frans op de straat is het de "ne" – de eigenlijke negatie! – die systematisch vergeten 

wordt: "J'y vais jamais", "T'as pas cent balles?", "I veux pas", "Tu manges rien?", "Y'a 

personne!", "J'en veux aucune". Met andere woorden: de grammaticaal affirmatieve 

constructie wordt als negatie gebruikt 17. Geen wonder dat zoonlief – en vele studenten 

met hem – nogal wat moeite hadden om de openingszin van dit artikel te vatten: als je 

"aucun" niet door het positieve "enig" maar door het negatieve "niemand" vertaalt, kom 

je er nooit 18. 

 

Uiteindelijk kom je tot de merkwaardige situatie dat zowel de bevestigende, als de 

vragende en de ontkennende zin op dezelfde manier wordt opgebouwd. Een constructie 

als "y a plus de bières dans le frigo" kan je op drie verschillende manieren uitspreken 

(de intonatie verschilt, en de uitspraak van "plus", met of zonder "s"), en elke uitspraak 

heeft een andere betekenis: is er nog bier in de koelkast? – er is geen bier meer in de 

koelkast – er is méér bier in de koelkast (dan in de kelder, bijvoorbeeld).  

 

 

Taal is meer dan taal 

 

Taal is nog wat anders dan informatie-overdracht: begrijpen en begrepen worden. Taal 

is ook praten, waarbij het feit dat gepraat wordt en de wijze waarop gepraat wordt even 

belangrijk zijn – of zelfs belangrijker – dan wat er uiteindelijk wordt meegedeeld. Je 

mag het best vergelijken met een mooie wandeling, een lied, een lekker etentje of 

vrijelijk gestoei. Dingen voor het plezier, niet voor de efficiëntie. 

 

 

                                       
16 Naast het werkwoord "pouvoir" moeten of kunnen ook "cesser" en "savoir" het zonder het 

woordje "pas" stellen: "Il ne cesse de pleuvoir", "Je ne saurais vous répondre". 

 
17 Een extreem voorbeeld van de amputatie van een negatie is het bij jongeren erg populaire 

"T'inquiète!", een geijkte uitdrukking waarmee in feite "Ne t'inquiètes pas, j'assure." bedoeld 

wordt: Maak je geen zorgen, het komt allemaal in orde – op mij kan je rekenen.  

Terloops: de onovergankelijke vorm van "assurer" is een voorbeeld hoe een conventioneel 

werkwoord een argotische betekenis krijgt. 

 
18 Dergelijke lezing wordt nog bemoeilijkt door het feit dat er een aantal constructies bestaan 

waarin het bijwoord "ne" in positieve zinnen gebruikt wordt. "Le NE explétif", zoals na de negatieve 

en vragende vormen van (inderdaad!) het werkwoord "douter". "Je ne doute pas qu'il ne vienne" 

betekent "Ik twijfel er niet aan dat hij komt". Het werkwoord "douter" – niet te verwarren met "se 

douter de" – is voorwaar een twijfelgeval. Ook in Voltaire's zin hierboven staat een positieve NE: 

"à moins qu'il n'ait ces trois qualités". 
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Enerzijds zie je immers dat inhoudelijk onderscheid meer en meer vervaagt. Het 

verschil tussen bevestigende, vragende en ontkennende zinnen is niet altijd duidelijk, er 

wordt gekozen voor minder expliciete zegswijzen (de "on"-constructies), en het aantal 

fonemen verkleint. Anderzijds wordt de taal voortdurend "opgesmukt" door nieuwe 

woorden voor dezelfde dingen, en door al dan niet vulgaire uitdrukkingen, die niet om 

hun inhoud, maar om hun kleur, hun sociaal-psychologische betekenis gebezigd 

worden. Praten bouwt en verbouwt de relatie tussen de spreker(s) en de toehoorder(s). 

Vaak maakt het weinig uit wat gezegd wordt. Praten, niet om iets te zeggen, maar om 

te voelen dat je tot de groep behoort 19. 

 

 

Jef Van Staeyen, Lille, 4 november 2009 

 

 
 

 
 

Een voorbeeld van taalregisters. Dit verkeersbord op de Grand Boulevard tussen Lille, Roubaix en 

Tourcoing veroorzaakte enige verwarring bij mijn zoon toen hij net lezen kon. "Dégage !" is zowat 

de agressiefste uitdrukking die je op de speelplaats van zesjarigen horen kan. Schuttingtaal? 

 

 

 

                                       
19 Als uitsmijter een uittreksel uit een interview met een leerkracht (Michèle Tromeur, Conseillère 

Principale d'Education [C.P.E.] in het "Collège Les Amonts" van Les Ulis, een nieuwe stad nabij 

Parijs), in een uitzending van TF1 op 6 februari 1996 omtrent geweld op school [een "collège" is 

een lagere middelbare school].  

De Conseillère Principale d'Education spreekt over de taalbreuk tussen de leerlingen en de 

volwassenen. Let op haar eigen, spontane spreekstijl, die mijlenver staat van het standaardfrans: 

"…Parfois il y a incompréhension entre les élèves et les adultes et ce que l'on prend nous pour de 

l'agression c'est parfois simplement leur manière de s'exprimer, leur vocabulaire, leur langage et 

que nous on peut prendre pour une agression mais ceci n'en est pas forcément dans leur esprit. De 

même nous quand on emploie certains mots, on se rend compte, à leurs grands yeux, qu'ils ne 

comprennent rien. Donc, parfois, c'est tout simplement un problème de communication entre les 

deux groupes… parce qu'on a pas le même âge, on a peut-être pas eu la même éducation… et puis 

on ne fonctionne pas pareil…" 

(geciteerd door Jean-Pierre Goudaillier; "Comment tu tchatches! - Dictionnaire du français 

contemporain des cités – nouvelle édition augmentée"; Maisonneuve et Larose, 1998, p.11). 
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