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^ R ^ A R D ^ G VAN REGRESSIEWE STEMASSIMILASIE
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Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O, Potchefstroom
en
Navorsingseenheid vir Eksperimentele Fonologie
Universiteit van Stellenbosch, Stellenbosch.
A ~ tmUasie is 'n kJankverskynse] wat waarskynlik op een of ander wyse in die
• t W e van die wereld voorkom. Spencer (1996:149) se dit spesifiek van
^sinulasie ten opsigte van plek van vorming, Ook stemassimilasie is 'n proses
^ o^- verskillende wyses in 'n verskeidenheid tale voorkom. Tale soos
BngSs en Duits word gekemnerk deur die aanwesigheid van progressievfe
s t e m a s s i m i l a s i e (PSA): "it i[z]" word in Engels "it[s] - via 'n gepostuleerde
fitsienvonn "it[z]" (Gustafson 1986:47 noem dit "progressive devoicing
^siinilation). Regressiewe stemassimilasie (RSA) kom in Engels in beperkte
Mate voor (stemhebbende konsonante ontstem onder invloed van opvolgende
stemJose konsonante - veral stemlose frikatiewe is geneigd cm volledig te
pDtstem, vgl. "ha[v]e to", wat "ha[ft]o" word, en "hi[z s]ocks", wat
;'!hi[s]ocks" word). Die tipe "five" >"fifith" ([v0] > [ffl]) is uiters beperk.
Sowel regressiewe as progressiewe assimilasie word vrylik in Afrikaans aan^getref, alhoewel nie in dieselfde mate nie (vgl. Wissing, 1991:364 e.v. vir
sbesonderhede). Tipiese voorbeelde van RSA in Afrikaans (en Nederlands) is
''a[sb]ak", wat "a[zb]ak" word, dus word 'n stemlose konsonant (Kj) in 'n
. Ki!C2-kluster ook stemhebbend wanneer K2 stemhebbend is. Die tipes RSA
-verskil dus in Afrikaans en Engels (sien (la) en (lb) hieronder). In Afrikaans
word K2 stemloos as gevolg van PSA wanneer K.] (veral frikatiewe) stemloos
is (vgl. "se[sd]e" wat "se[st]e" word; Wissing 1990). Dit gebeur ook in
Nederlands, maar K2 is beperk tot die frikatiewe [v] (soos in "po[tv]is" wat
"po[tf]is" word), en [z] ("die[ps]ee" uit "die[pz]ee") (Vergelyk ook Trommelen & Zonneveld 1979: 107, 120 en 137, asook Wissing 1991 vir 'n
bespreking van die probleme wat die drie Nederlandse frikatiewe /f v w/
oplewer). RSA word ook op groot skaal aangetref in die Afrikaans wat deur
Tswanasprekendes gepraat word (hiema Tswana-afrikaans, vgl. bv. Wissing &
Roux 1995:50 e.v.),
Dit lyk asof RSA dus op verskillende wyses en in wisselende mate in verskillende tale aangetref word. Die volgende indeling kan vir die doeleindes
van die bespreking gemaak word':
RSA-Tipe I:
(la) K| (-stem) K2 (+stem) K, (+stem)K2 (+stem)
(Nederlands, Afrikaans (bv. "a[sb]ak", wat "afzbjak" word);
Tswana-afrikaans, asook 'n aanti ander tale, soos Frans,
Spaans, Hongaars, Russies en Hebreeus )
[Egter nie Engels, Duits, Sweeds en Noorweegs nie]
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RSA-Tipe 2:
(lb) Kj (+stem)K2(-stem) K) (-stem) K2 (-stem)
(veral Engels (bv. "ha[v]e to", wat "ha[ft]o" woid)
PSA:
Ki (-stem) Kj (+stem) K](-stem) Kj (-stem]
(Bv. Afiikaans ("se[sd]e" wat "se[st]e" word) of Duits ("auf
dem" wat "au[ft]em" word); 00k Engels.
Dit is onsekei of die aadei logiese moontlikheid (waarvolgens [+stem][ -stem]
sal verander na [+stem][+stem]) in feite voorkom (hiervolgens sou bv. Eng.
"hav[t]o" >"ha[vd]o", (la) kan 00k op nonlinegre wyse, gebruikmakende van
borne, aan die hand van die voorbeeld "a[sb]a]c" > "a[zb]ak"voorgesteI word
(vgj. 00k Spencer 1996:160 vir 'n voorbeeld van Russiese stemassimilasie)-.
(2a)
ROOT
o
o
LAR
[-stem]
S-L
(2b)

[+stem]

o
as

o

bak

ROOT
LAR
[-stem]
S-L

[+stem]
o
bak
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ROOT

(Se)

LAR
[+stem]
S-R

bak
(ROOT kan dalk met "OORSPRONG" of "WORTEL" vertaal word; LAR =
LARINKS (Eng. Laryngeal); S-L = SUBLARINKS (Eng. Supra-)aryngeal)
As gebruik gemaak word van die notasiesisteem wat Kenstowicz (1994)
gebraik, word die natuurlikheid van die assimilasieproses, teenoor die lineere
reblkonvensie, nog duideliker (vgl. (3a) - (3c) hieronder). (3a) is die abstrafcte
weergawe van die proses van assosiasie tussen Glottaal van Kj en [+ stem], en
- die-ontkoppeling of dissosiasie (Eng. "delinking" - aangedui deur die dubbele
i^reep = wat deva die vetbindingslyn loop) tussen Kj se [- stemj-eienskap en
die artikulator (Glottaal). (3b) en (3c) is nadere uitwerkings van die spesifieke
geval van "a[sb]ak" > "afzbjak";
Glottaal
Glottaal
(3a)
[ - stem ]
(3b)
Dorsprong
Mondholte Oraal

[+ stem ]
[s]

[b]

+kons
- son

+kons
- son

Artikulator Koronaal

Farinks
!
Glottaal

Terminaal

- stem

I

Farinks

Oraal

Glottaal

Labiaal

I

+ stem

I
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(3c)

[Z]

[b]

Oorsprong
Moadholte Oraal

I

Artikulator Koronaal
Terminaal
Hier word gebruik gemaak van insigte uit die kenmerkgeometrie. Op hierdie
wyse word 'n natuurlike voorstelling gegee van hoe keiunerke in die vorm van
'n boomdiagrain versprei, waarby nuwe verbindings of assosiasies tussen twee
knope in die boomdiagram ontstaan (3a). Assimilasie word voorgestel deur 'n
stippellyn wat die kenmerke van die bron van die assimilasie met die fokus of
teiken van die reel verbind (vgl. ook Kenstowitz 1994: 150). Stemassimilasie
is gedeeltelik van aard: informasie van bepaalde tussenknope sprei na 'n
aangrensende posisie. Terselfdertyd vind daar 'n dissosiasie of ontkoppeling
plaas tussen die afhanklike kenmerk (hier [stem]) en die dominant® knoop
(Olottaal in (3a)), sodat beide segmente ([z] en [b] in (3c)) die kenmerk
[+stem] vertoon. Stemassimilasie is dus 'n proses waarvolgens een klank sy
stemhebbendheid aan die vorige klank "gee" (Spencer 1996:106). Dieselfde
gebeur ook in Engels "fi[:^]ast" (< [faiv pa;st] ("five past"), behalwe dat by
di6 soort stemassimilasie die spreiding vanuit 'n stemlose klank na 'n stemhebbende geskied, met as resultaat twee stemlose klanke naas mekaar.
Om terug te keer na die hoofsaak: Dit is 'n vraag waarom nou-verwante
Germaanse tale (Afiikaans en Nederlands aan die een kant, en Engels, Duits
en die twee Skandinawiese tale, Sweeds en Noonveegs aan die ander kant) so
verskil ten opsigte van een spesifieke fonologiese proses, naamlik die van
RSA^. Drie verklarings hiervoor, wat gedeeltelik by mekaar aansluit, word
hiervoor in die literatuur en elders'* gegee.
Die Natuurlike Fonologie (NF), waarvan Stampe (1979) die belangrikste voorstander is, sou dit ongeveer soos volg verklaar^' Natuurlike prosesse soos
assimilasie is 'n universele verskynsel in die spraak van kinders. As RSA nie
in 'n bepaalde taal voorkom nie, moet dit spesifiek deur die kinders ^fgeleer
word. Meer spesifiek veronderstel die NP 'n stel ingebore fonologiese prosesse (waarvan RSA een sal wees) wat 'n fisiologiese basis het. Wat
Afrikaans en Nederlands aan die een kant, en Engels en die ander drie
Germaanse tale aan die ander kant betref, kom die verklaring dus daarop neer
dat alle kinders aanvanklik RSA sa! toepas, maar dat Engelse, Duitse en die
genoemde Skandinawiese kinders dit uiteindelik sal afleer, omdat dit nie in
hulle tale toelaatbaar is nie'.
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Rrklaring, vanuit UG-hoek (wat bv. deur Krosse 1992 gesuggereer
.y
fonologiese prosesse (soos RSA) as parameters gehanteer word,
.i*-""'*: ^ ^ ^ I s word die RSA-parameter dan afgeskakel, maar in Neder(,, pinis e ^ ^ presieser gestel, en aansjuitend by die NF-veridaring hierbo,
^^^^
ongemerkte vorm [+RSA] is. Die ongemerkte vorm
's 'ie verstektoestand: dit moet spesifiek afgeskakel word in bv.
- in A&ikaansblyditaanwesig). Dit word deur Chomsky (1981) gestel
'' 1
aanvanklik die ongemerkte waarde van 'n parameter aanvaar, in
•^^jjgfieid
van teenvoorbeelde. Krosse (1992:9) meen egter dat dit
diB
'^^een aanvaar word dat sulke negatiewe getuienis nie ter beskikking is
^(lie taallerende kind nie, en dat dit dus ook nie aanvaai kan word dat
wnfl^met die ongemerkte vorm begin nie. Dit wil egter ter ondersteuning
van Ciiomsky se standpunt lyk asof die feit dat Tswanasprekendes RSA in
Sagels en A&ikaans toepas daarop dui dat hulle wel van die ongemerkte
«j^ie>-uitgaan, of daar geen positiewe getuienis aanwesig is nie (soos in
^^Isj.of wel (soos in A&ikaans). Vir die doeleindes van hierdie artikel word
CKjBisky se standpunt aanvaai. Meer in die besonder word aangeneem dat
jgnders die ongemerkte parameterwaarde van [+RSA} aanvaar (maar kyk
•wi^erop vir 'n presisering hiervan).
®re-eerste twee verklarings sluit by mekaar aan, met die UG-verklaring as die
SifeSs veriynde van die twee. Dit is egter steeds 'n vraag waarom 'n positiewe
Ipli^eterinstelling [+RSA] vir bv. Aftikaans geld, maar [-RSA] vir bv.
Eligds, en nie bv. andersom nie.
ibie derde verklaring is gegrond op die funksionele belading van die
ikonsonante van 'n taal. Gustafson (1986) toon aan dat daar 'n verband is
itiissen die aan- en afwesigheid van RSA aan die een kant, en die aan- of
^ftvesigheid van nonfonemiese aspirasie^ van stemlose konsonante aan die
•®der kant. Hy toon aan dat tale soos die wat RSA vertoon, gekenmerk word
deur of ongeaspireerde stemlose eksplosiewe (Frans, Spaans, Roemeens,
Russies, Hongaars, Nederlands, Fries, Baskies en Albanies - en Afiikaans kan
bygevoeg word), of deur fonemiese geaspireerde eksplosiewe (Gustafson
noem Georgies, HindiAJrdu en Klassieke Grieks). Daarenteen is RSA grotendeeis, volgens Gustafson, afwesig in tale soos Engels en Duits, wat (nonfonemiese) geaspireerde eksplosiewe het. Gustafson verklaar RSA en nonfonemiese aspirasie uit 'n fiinksionele hoek, en wel op grond daarvan dat dit
dien om onderskeidinge tussen stemhebbende en stemlose konsonante in bepaalde omstandighede te handhaaf in geval hierdie onderskeid bedreig word.
Die verklaring van Gustafson (1986) is eerder 'n uitwys van 'n verband tussen
die aanwesigheid van tipes stemlose konsonante in "n reeks tale enersyds, en
die aanwesigheid van RSA in dieselfde tale, as wat dit 'n verklaring is. Die
kousaliteit van die verband word nie gedemonstreer nie. Dit moet verder in ag
geneem word dat dit by RSA (Tipe 1) gaan om stemhebbende konsonante in
K2-posisie, dit wil se die konsonant wat die assimilasie veroorsaak.
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Die drie verklarings kan verder vanuit die geval van Tswana-a
beoordeel word. Soos reeds ge'noem, kom RSA veelvuldig in die AfriW;^
van Tswanasprekendes voor, om die waarheid te s6, selfs op groter skaal^^
Afrikaans (vgl. Wissing, in voorbereiding). Die voorspelling wat *
Gustafson (1986) se beskrywing voortvloei, naamlik dat tale met fonemi"'
geaspireerde stemlose eksplosiewe ook RSA sal vertoon, word dus bevestiu v
die L2-kader. Daar kan egter terselfdertyd 'n vraagteken geplaas word by aj
kousale verband wat Gustafson tussen die tipe aspirasie of nonaspiiajj^
enersyds, en die aanwesigheid of nie van RSA in die betrokke tale: dit iy|j
onwaarskynlik dat Tswanas RSA sal toepas ten einde 'n balans in djg
konsonantsisteem van Afrikaans te handhaaf.
Die ander twee verklarings vra meer aandag. Die aanwesigheid van RSA
Tswana-afrikaans (en ook -Engels) kom op die oog af voor as taaloordrag
Wat Engels betref, sal dit na die normale soort (negatiewe) taaloordrag lyi^
(Engels gebruik nie hierdie soort RSA nie), maar wat Afrikaans betref sou dif'
positiewe oordrag wees. Volgens Broselow en Finer (1991) kan taaloordrag
binne UG gedefinieer word as die oordra van die Li-parameterinstellings na
L2 toe. Maar omdat RSA glad nie in Tswana self (kan) voorkom nie, kan hier
ook nie van 'n sodanige oordia van parameterinstelling sprake wees nie. Dif
plaas dus 'n vraagteken teenoor die verklaring. As [+RSA] egter as die
ongemerkte (verstek-) parameterinstelling (in die sin van primer aanwesig
sedert geboorte) gesien word, sou die teenwoordigheid van RSA in Tswanaafrikaans en -Engels verklaarbaar wees. Dit geld ook in bree trekke vir die
verklaring van die NF. Laeraf word egter 'n altematiewe verklaring hiervoor
gegee.
Laasgenoemde twee verklarings le op 'n fonologiese vlak: dit hanteer die
fonologiese reel van stemassimilasie as parameter. In hierdie voordrag word
verder betoog dat die parameterinstellings van tale ten opsigte van RSA, of dit
nou aanwesig is of nie in 'n betrokke taal, op 'n fonetiese vlak, en meer
spesifiek op 'n subfonetiese vlak le. Wanneer dit aanvaar word, sou die
dieperliggende vraag ook beantwoord kon word, naamlik waarom Afrikaans,
Nederlands ens. juis aanvanklik vir die een opsie (wel RSA) gekies het, maar
Engels en Duits daarte^n. So 'n antwoord kom vanuit die eksperimentele
fonologie. Dit sal aangetoon word dat die gebruik van die fonetiese parameter
van stemaansettyd (Engels "voice onset time" of kortweg VOX, hiema SAT in
Afrikaans) 'n natuurlike verklaring moontlik maak. Dit kan ook 'n antwoord
gee op die verskynsel dat Tswanas RSA in Afrikaans en Engels toepas.
Die tyd wat verloop vanaf die loslating van 'n eksplosief (Eng. "release burst")
totdat die stembande begin tril vir die uitvoering van 'n daaropvolgende
vokaal, is die SAT. By stemlose eksplosiewe is dit ongeveer 0 ms.(m.a.w. die
vokaal begin direk na die plof), behalwe wanneer so 'n eksplosief geaspireerd
is: in die geval van Engels is dit dan ongeveer 50 - 100 ms (vgl. Kent & Read
1992: 106); Flege (1986:123) rapporteer waardes vir Amerikaanse Engels van
45ms in die geval van [p], 62ms vir [t], en [67 vir [k]. In tale soos Afrikaans
en Russies begin die stembande reeds geruime tyd voor die ontploffing in die
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-, jtei^ebbende eksplosiewe te tril, wat dus 'n negatiewe SAT-waarde
''^Sn-oplevver (ongeveer 50 -100 ms, afhangend van 'n aantal ander
' ^jpj^ggjngs, waarop nie nou ingegaan word nie).
bestaan, sover nagegaan kan word, 'n duidelike relasie tussen die feit dat
gekenmerk word deur -SAT terselfdertyd die tale is wat wel RSA
-terwyl tale sender -SAT nie RSA toelaat nie. Dit klop sover
''^daan kon word vir al die tale hierbo onder Tipe 1 genoem, asook met
^ r f s o n (1986) se indeling. Tswana-afrikaans was 'n interessante toetssaak:
ajat-die sterk aanwesigheid van RSA (vgl. hierbo) waargeneem is, is
^gertel dat die stemhebbende eksplosiewe wat deur die Tswanasprekendes
v^rtgebring is inderdaad ook gekenmerk word deur hoe positiewe stemaansstlydwaardes, wat die hipotese ondersteun (Wissing & Roux, 1995). Wells
(1982:580) noem die aanwesigheid van RSA in die Engels van die inwoners
^^••Trinidad (bv. "mu[zb]e" uit "must be"), en ook in die Engels van "some
; ,(^cans" (bedoelende sprekers van verskeie inheemse tale van die vasteland
vanrAfiika), bv, "ma[g0]em" ("make them"). Dit kan gehipotetiseer word dat
yerdie tale almal gekenmerk word deur groot positiewe SAT-waardes.
©je aanwesigheid van RSA in tale wat eksplosiewe het wat gekenmerk word
•;d6ur -SAT het 'n baie natuurlike fonetiese verklaring. Negatief gestel, sou dit
-onwaarskynlik wees dat 'n stemlose K| stemhebbend sal word as K2 nie 'n
-•soort-minimumwaarde het in terme van stemhebbendheid wat sodanige
Jhvloed op die Kj kan he dat dit self ook stemhebbend word nie. Positief
;,gestel beteken dit dat in gevalle waar 'n minimum -SAT-waarde in Kj
'aanwesig is, dit so sterk is dat dit sodanige antisipatoriese invloed op K] kan
he dat Ki self ook stemhebbend kan word.
-SAT-waarde
GEEN ASSIM (se-)
s (50ms)
0)
RSA

(se-)

z(51ms)

PSA

(se-)

s (61ms)

/

/

x

W

W

VsVsXXN
'

\

\

(5)
'

(5)

Die minimumwaarde waama hierbo vervvys is, speel blykbaar ook 'n rol in die
feit dat RSA 'n opsionele re6l in Afrikaans is". Soos blyk uit voorstelling (4)
gaan die realisering van RSA of nie gepaard met 'n wisselende waarde van
SAT: die -SAT van [d] in die geval van RSA is 51ms; wanneer daar geen
assimilasie plaasvind nie, is dit veel kleiner (33ms), en in die geva) van
progressiewe stemassimilasie is die -SAT 7ms. Dit dui daarop dat daar erens
tussen ongeveer 50ms en 30ms 'n grens is wat gepaard gaan met die al of nie
optrede van RSA (om nie te se nie; wat die al of nie voorkoms van RSA
iepaa/ - die kousale verband lyk waarskynlik, soos tot hier toe betoog, maar
dit moet nog verder nagevors word).
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Die rol van 'n -SAT-waarde van die eksplosiewe in RSA Jean verder veitJuj
delik word aan die hand van die volgende diagram:
(4a) Gestileerde voorstelling van [s] + [b]. Stemloosheid word aangegee deur'
reguit iyn; stemhebbendheid deur 'n enkelvoudige golfvorm. Let op dat noo rt
n6g [b] se akoestiese klankgolfvorm presies so daai uitsien. Ook die plof self •
oorvereenvoudig.
1- Plof van [b]
Vokaal begin hier
(4b) Gestileerde golfvorm van {z] + M. Die klankgoKvorm van [z] lyk
in werklikheid nie soos di^ van [b] nie, maar word gekenmerk deur die
aanwesigheid van taliose subkartellinge. Dieselfde opmerking t.o.v. [b]
as in (4a) geld bier.

f

A A A T l / l A A M A A k s C L

[z]
l-<- -SAT van [b]
In antisipasie op die stemhebbendheid van [b] pas [s] hom sodanig daarby aan
dat dit dieselfde klankgolfvorm aarmeem. Andersom: die [b] sprei sy
stemwaarde linkswaarts uit na [s], sodat di^ ook stemhebbend, d.w.s. [z]
word'^. Die belangrike saak hier is dat dit lyk asof RSA slegs in tale voorkora
daarvan die stemhebbende eksplosiewe ([b] in die geval van (4)) 'n sodanige
groot + SAT-waarde het dat dit die voorafgaande stemlose klank (hier [s]) as't
ware kan dwing om by hulle aan te pas. Dit oefen dus 'n regressiewe invloed
uit wat die stemhebbendheid daarvan aanbetref. Omdat taie soos Engels en
Duits se stemhebbende'^ eksplosiewe gekenmerk word deur baie kiein -SATwaardes kan daar dus ook nie sprake van RSA wees nie: die krag van die -SAT
van ekspiosiewe waarvan RSA moet uitgaan, is afivesig - selfs al is die
eksplosiewe stemhebbend. Dit kan, ondei andere as gevolg van 'n sterk
klemtoon op die sillabe van Kj, wees dat die -SAT-so Wein is dat dit in
gebreke bly om sodam'ge regressiewe invloed uit te oefen; trouens, dit is dan
moontlik dat progressiewe assimilasie plaasvind ("sesde" word dan "se[st]e").
Dit lyk verder moeilik om die voorkoms van beide RSA en PSA in dieselfde
konstruksie (afleiding in die geval van "sesde") te verklaar op grond van 'n
parameterinstelling op die vlak van fonologiese reels.
Dit bring mens by 'n volgende saak, naamlik die mentale aard van taal, en inderdaad taalgebruik self ook. Sprekers antisipeer naamlik op 'n mentale wyse
wat nog gaan voig in die spraakketting, en stel hulle daama in. As dit nie
daarvoor was nie, sou hierdie soort assimilasie inderdaad nie assimilasie wees
nie. En op sy beurt bring dit mens weer by die abstrakte kwessie van die
aanname van 'n Universele Grammatika, waarin bepaalde beginsels vir alle
tale vasgele is, en waarvolgens bepaalde parameters deur elke taal gestel moet
word. Die moontlikheid dat tale 'n parameterkeuse het tussen al of nie
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i.. ^ ^ rsA is reeds afgewys. Hier word voorgestel dat daar op 'n
'n parameterkeuse beskikbaar is, en dat die verkJaring vir RSA,
^ ^ jj^ gp fonetiese vlak, en we] binne UG verklaar
" ^ •"^ord Om versigtiger !e herfomuleer: indien Taal A kies vir die
-'eter vaB -SAT, laat dit die moontlikheid oop vir die realisering van RSA
f ^ ^ d i e faal; kies dit daarteen, sal RSA a^esig wees. Dit impliseer 'n
'i^iding van'die moontlike vlakke waaiop pavameterinstellings kan geskied
r^^di'e iaaste paragraaf vir bespreking hiervan).
f 'lueidie artikel is gekonsentreer op etepJosiewe in die K2-posisie. Soos
j^^'van Afrikaans gemeld, kom RSA egter ook voor waar ander soorte
seftaente in did posisie voorkom (bv. die frikatief [v], of seifs die non-Sfegomte konsonante en vokale). Mens sou 'n saak daarvoor kon uitmaak dat
•da^ ook SAT by frikatiewe ter sprake is, maai minder geredelik in die ander
"Sepnente se geva). 'n Beginse) van implikasie-universalia is hier waaiskynlik
•ter.sprake. Ekspiosiewe is die sterkste op 'n segmentsterktehigrargie (o.a.
"Spencer 19$6:90), wat impliseer dat fonologiese prosesse (soos RSA in hierdie
gevai) eers by ekspiosiewe in K2-posisie gevestig moet wees voordat dit as't
"deursuur" na die ander soorte konsonante, en eventueel selfs vokale. In
sulke gevalle is die blote feit dat byvoorbeeld 'n nasale [n] stemliebbend is
- vSldoende om hulle stenihebbendheid na K.) te kopieer. Aangepas geld hierdie
j^klaring ook vir tale waarin RSA nie voorkom nie. Selfs al is nasale en
' vokaie, byvoorbeeld, stemhebbend in 'n taal soos Duits, sal dit uit hoofde van
'die genoemde beginse! nie betrokke kan wees by RSA nie, altans nie voordat
die ekspiosiewe as sterkste konsonantgroep op die hierargie daaraan begin
. meedoen nie, En dit is hier gedemonstreer dat laasgenoemde waarskynlifc nie
"in Duits sal gebeur nie, altans nie voordat Duits sy SAT-parameter verstel van
- SAT na 'n stand van + SAT nie.
In hierdie bydrae is gedemonstreer dat dit soms noodsaaklik is om noukeurige
aandag te skenk aan selfs baie laevlakse fonetiese eienskappe van segmente
wat betrokke is by fonologiese prosesse ten einde 'n aanvaarbare verklaiing
van sulke verskynsels te kan gee. Daardeur is die interafhanklikheid van die
fonetiek en die teoretiese fonologie ten opsigte van die verskynsel van stemassimilasie aangetoon. Dit kan ook 'n bydrae lewer tot die uitbouing van die
breer algemene taalteorie. Hier is byvoorbeeld daarvoor betoog dat parameterverstelUng uitgebrei behoort te word na 'n nog laer vlak as die fonologiereelvlak, en wel na die fonetiese, en selfs subfoonvlak; in hierdie geval die van
stemaansettyd, Dit is hier moontlik gemaak deur die eksperimentele
fonologie. Soos Clark & Yaliop (1995:418) dit stel: "experimental phonology
reflects a proper sceptisism about speculative pronouncements and a
commendable interest in integrating empirical investigation with phonological
analysis and theory".
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NOTE
^
' Die reels word vir hierdie doeleindes sterk vereenvoudig,
^ Uitgewys deur verskeie LINGUIST LIST-gebruikers n.a.v. 'TI navraag hieroor
^ Tensy spesifiek anders vermeld, moet RSA sender spesifikasie steeds as RSA (Tipj
1) gelees word,
'M.n. op LINGUIST LIST
' Die verklaring wat hier volg, is gegrond op suggesties van verskeie korrespondente
op LINGUIST LIST.
' Hierdie is natuurlik'n empiries toetsbare bewering. Sover my kennis strek, is dit
egter nog nie gedoen nie.
' Kyk bespreking verderop vir meer besonderhede hieroor.
' Ovtomatiese, fonetiese aspirasie, soos in Engels, is nonfonemies; dit is fonemies in
bv. die Sotho-tale, wat minimale pare soos "thaba" (berg) en "taba" ('n saak) het.
' Omdat die CV-sillabepatroon van Tswana nie die moontlikheid daarvan ooplaat
nie; [s] en [b] (soos in Afr. "asbak") kom bv. nooit as KjK^ iangs mekaar te staan
nie, selfs nie in sinsverband nie.
'"Eintlik 'n -SAT-waarde.
'' Waarskynlik in alle ander tale waarin dit ook opsioneel is.
" Hoewel die klem nie nou daarop le nie, moet wel daarop gewys word dat hierdie
linkswaartse uitbreiding van die stemhebbendheid nie tot die koda van die sillabe van
K| beperk bly nie. Soos in die bekende geval van Engels, strek dit ook tot in die
vokaal - die feit dat die vokaal langer is wanneer dit gevolg word deur [+stem}nonsonorante konsonante (vgl. Wissing 1992) getuig hiervan. Vergelyk ook Van
Rooy (1995) wat dit in nog meer besonderhede aantoon.
Juis vanwee die feit dat hierdie en ander soortgelyke tale nie deur 'n groot + SATwaarde gekenmerk word nie, word eksplosiewe soos [b] soms as lenis in plaas van
stemhebbend genoem(vg!. bv. Roach 1991).
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