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F*cking klinkers 

 

De STRUT-vowel /ʌ/ in Engelse leenwoorden wordt door veel Nederlanders geassocieerd met en vervangen 

door /œ/ (Van Heuven, 1986, in Flege, 1996). Daarnaast wordt de klank door meer ervaren sprekers van het 

Engels als T2 geassocieerd met /ɑ/ (Collins & Mees, 1984, in Flege, 1996).  

Het leenwoord fuck en varianten daarvan is een uitzonderlijk geval, omdat /ʌ/ hierin vervangen kan worden 

door /ɑ/, /œ/ of /ɔ/. Sommige mensen gebruiken zelfs verschillende klinkers voor de varianten van het woord 

fuck (wat de fuck, fucking, fucked up en fucken). Dit onderzoek behandelt de factoren die de keuze voor een 

bepaalde uitspraak beïnvloeden. 

Onze data is verkregen door deelnemers zinnen voor te laten lezen waarin de verschillende varianten van fuck 

voorkomen. De klinker is daarbij vervangen door een asterisk om de sprekers niet te beïnvloeden.  

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat verschillende factoren invloed hebben op de keuze voor een bepaalde 

uitspraak van de klinker: 

‒ Leeftijd: jongere sprekers gebruiken vaker /ɑ/ dan oudere sprekers. 

‒ Woordvorm: de verschillende varianten van fuck leveren binnen dezelfde spreker vaak verschillende uit-

spraken op. 

‒ Houding tegenover vloeken: sprekers met een negatieve houding tegenover vloeken zijn eerder geneigd 

/œ/ te gebruiken dan mensen die regelmatig vloeken. 
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