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SAMEVATTING 

Die term deiksis is afgelei van die Griekse woord deiktikos wat 'wys na' beteken, en verwys 

na daardie uitdrukkings wat in 'n taal gebruik word om die belangrikste orientasiepunte in 'n 

gespreksituasie te verwoord. Alie deiktiese interpretasies kan net relatief tot 'n spesifieke 

verwysingspunt (deiktiese sentrum) gemaak word. 

Vyf deiktiese kategoriee word onderskei. Persoonsdeiksis hou verband met die deiktiese 

persone, m.a.w. die spreker en aangesprokeneen moontlik 'n derde persoon indien hy/sy/dit 

in die gespreksituasie teenwoordig is. Persoonsdeiksis word hoofsaaklik in Noord-Sotho se 

kongruensie- en pronominale sisteem gereflekteer. 

Sosiale deiksis verwys na daardie uitdrukkings wat die spreker se houding teenoor die 

aangesprokene of die derde persoon weergee. In Noord-Sotho word leksikale items met 'n 

sosiaal-deiktiese funksie aangetref wat die spreker se bewondering, afkeer of respek teenoor 

die aangesprokene reflekteer, asook verwantskapsterme en aanspreekvorme. Alhoewel 

Noord-Sotho se pronominale stelsel neutraal is ten opsigte van geslag, is daar ander maniere 

om taalkundig 'n onderskeid tussen die geslagte te maak. 

Plekdeiktiese uitdrukkings word gebruik om die ligging van 'n objek relatief tot die deiktiese 

sentrum te beskryf. Die posisie van die gespreksgenoteof hulle fisiese gestaltes kan hierdie 

deiktiese sentrum uitmaak. In Noord-Sotho word demonstratiewe, demonstratief-kopulatiewe, 

lokatiewe kopulatiewe, lokatiewe bywoorde en sekere werkwoordevir hierdie doel aangewend. 

Tyddeiksis word in Noord-Sotho hoofsaaklik deur middel van temporale bywoorde 

geleksikaliseer en deur middel van tydsvorme in die werkwoord gegrammatikaliseer. Die 

interpretasie van hierdie uitdrukkings is van die deiktiese sentrum (tyd wanneer die uiting 

gemaak is) afhanklik. Temporale bywoorde sowel as die tydsvorm van die werkwoord beskryf 

die tyd wanneer die handeling plaasvind. Hierdie vorme sal aandui of die handeling v66r 

koderingstyd plaasgevind het (verlede tyd), of dit na koderingstyd sal plaasvind (toet<omende 

tyd), en of die handeling met koderingstyd saamval (teenwoordigetyd). 

Diskoersdeiksis verwys na daardie uitdrukkings wat gebruik word om na dele van die diskoers, 

of na naamwoordelike antesedente waarvoor daar nie 'n referent in die buitetaalse 

werklikheid bestaan nie, te verwys. In Noord-Sothoword demonstratiewe, pronomina van die 

derde persoon, demonstratief-kopulatiewe, sekere bywoorde, identifiserende kopulatiewe, 

sekere kwalifikatiewe en sekere voegwoordevir hierdie doel aangewend. 



SUMMARY 

The term deixis is derived from a Greek word deiktikos which means 'point at' and it is used 

in grammar to refer to those expressions which describe the essential points of orientation in 

a speech situation. The interpretation of deictic expressions can only be made in relation to 

a specific reference point (the deictic centre). 

Five deictic categories are distinguished. Person deixis concerns the deictic persons, that is 

the speaker, the addressee and possibly a third person if he/she/it is present in the speech 

situation. Person deixis is mainly reflected in the concordial and the pronominal system of 

Northern Sotho. 

Social deixis refers to those expressions which reflect the speaker's attitude towards the 

addressee or the third person. Such expressions include lexical items which reflect the 

speaker's admiration, dislike or respect towards the addressee, as well as kinship terms and 

vocatives. Although the pronominal system of Northern Sotho is neutral with regard to sex, 

there are other linguistic ways in which gender distinctions can be drawn. 

Place deictic expressions are used to identify the location of an object relative to the deictic 

centre. The location of the speech participants or their bodies may constitute this deictic 

centre. Demonstratives, demonstrative-copulatives, locational copulatives, locative adverbs 

and certain verbs are used for this purpose in Northern Sotho. 

Time deixis is mainly lexicalised by means of temporal adverbs and grammaticalised by 

means of tense morphemes in the Northern Sotho verb. The interpretation of these 

expressions depends on the deictic centre (time when the utterance is made). Time adverbs 

as well as the tenses describe the time of an event. These structures will indicate whether 

the action took place before coding time (past tense), whether it will take place after coding 

time (future tense), or whether it coincides with coding time (present tense). 

Discourse deixis pertains to those expressions which are used to refer to parts of the 

discourse, or to nominal antecedents of which the referent is not present in the extra-linguistic 

context of the utterance. Demonstratives, demonstrative copulatives, third person pronouns, 

certain adverbs, identifying copulatives, certain qualificatives and certain conjunctions are used 

for this purpose in Northern Sotho. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 DOELSTELLING 

Aangesien deiksis nog nie breedvoerig in die Afrikatale ondersoek is nie sat daar met hierdie 

studie gepoog word om, met spesifieke verwysing na Noord-Sotho, antwoorde op die 

volgende vrae te verskaf: 

(i) Wat beteken die term 'deiksis'? 

(ii) Watter deiktiese kategoriee word tradisioneel onderskei en wat behels die onderskeie 

kategoriee? 

(iii) In watter mate kan die bestaande teoriee oor deiksis op Noord-Sotho data van 

toepassing gemaak word? 

(iv) Hoe be"invloed die deiktiese teorie as sodanig bestaande beskouinge rakende sekere 

aspekte van die grammatika van Noord-Sotho? 

1.2 DEIKSIS: ALGEMENE LITERATUUROORSIG 

1.2.1 Definisie 

In Crystal (1991: 96) se A Dictionary of Linguistics and Phonetics definieerdie outeurdie term 

deiksis soos volg: 

"A term used in linguistic theory to subsume those features of language which 

refer directly to the personal, temporal or locational characteristics of the 

situation within which an utterance takes place, whose meaning is thus relative 

to the situation ... The term is also used for words which refer backwards and 

forwards in discourse ... " 

Volgens Posthumus ( 1989: 1) is deiksis 
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" ... a (grammatical) term derived from the Greek word "deiktikos" meaning to 

point or indicate. Essentially, deixis concerns the ways in which language 

encodes or grammaticalises features of the context of utterance or speech 

event." 

Lyons (1977b: 636-637) verduidelik dat met deiksis bedoel word die ligging en identifisering 

van persone, objekte, gebeure, prosesse en aktiwiteite waaroor gepraat word of waama 

verwys word, in verhouding tot die tyd-ruimtelike konteks wat geskep en gehandhaafword 

deur die uitingshandelingen die deelname daaraan deur 'n enkele spreker en ten minste een 

aangesprokene. Hy se dat deiksis betrekking het op die funksie van persoonlike en 

demonstratiewe voomaamwoorde en 'n verskeidenheid ander grammatiese en leksikale 

items wat uitdrukkings verbind met die tyd-ruimtelike koordinate van die diskoers. 

Lyons (1981a: 170) beweer ook dat deiksis die struktuur en interpretasie van uitings bepaal 

in verhoudingtot die plek en tyd waar(op) hulle geuiterword, die identiteit van die sprekeren 

aangesprokene en objekte en gebeure in die werklike situasie waarin die uiting voorkom. 

Volgens horn word deiksis in baie tale gegrammatikaliseer in die kategoriee persoon en 

tempus (tyd). 

Anderson & Keenan (1985: 259) definieerdeiktiese uitdrukkings as 

"those linguistic elements whose interpretation in simple sentences makes 

essential reference to properties of the extralinguistic context of the utterance 

in which they occur." 

Ingram (1971b: 38) stel dit eenvoudig: 

"Deictic features handle the fact that language is used to communicate 

between speakers and hearers." 

Vir Fillmore {1971: 219) is deiksis: 
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" the name given to those formal properties of utterances which are 

determined by, and which are interpreted by knowing, certain aspects of the 

communication act in which the utterances in question have a role." 

Brecht (1974: 489) ondersoek die tradisionele definisie van deiksis en se 

"the reference of each occurrence of a deictic sign is an obligatory part of its 

meaning. Thus, the meaning of each deictic token1 
•.• is unique, whereas for 

non-deictic signs ... the meaning is normally constant for all occurrences." 

Hieruit kan afgelei word dat enige woord of woorddeel waarvan die betekenis in alle 

omstandighede dieselfde bly non-deikties is, terwyl enige woord of woorddeel waarvan die 

betekenis van buite-linguistiese faktore afhanklik is, deikties is. 

Vergelyk byvoorbeeld die volgende Noord-Sotho sinne waarin onderskeidelikdeiktiese en non

deiktiese uitdrukkings voorkom: 

( 1 a) Ke t/6 boela mo ka morago ga metsotso ye meraro. 

'Ek sal oor drie minute terugkom hiematoe.' 

(1b) Go ja nama go ratwa ke dimpsa. 

'Honde hou daarvan om vleis te eet.' 

In (1a) is die betekenis van die uiting afhanklik van buitetaalse faktore soos wie die spreker 

(ke 'ek') is, waar die spreker hom-/haarselften tyde van die uiting bevind (m.a.w. waarheen 

sat die spreker terugkeer?), en wanneer hierdie uiting gemaak word (drie minute van watter 

veronderstelde tydstip af?). In ( 1 b) is die betekenis van die uiting egter nie afhanklik van 

enige buitetaalse faktore nie aangesien dit 'n universele stelling is wat nie na spesifieke honde 

of vleis verwys nie. Die sin in (1a) bevat dus deiktiese uitdrukkings soos 'ek', 'hiematoe' en 

'oor drie minute van nou af, terwyl die sin in ( 1 b) non-deiktiese inligting bevat soos dat honde 

van vleis hou. 

1"Every occurrence of a word is a token, and the class of all tokens is called its type." (Brecht, 
1974: 489) 
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Fillmore (1971: 223) wys daarop dat deiktiese uitdrukkings "gestural" en "symbolic" gebruik 

kan word: 

"By the gestural use of deictic expressions I refer to the use by which the 

expressions are fully interpretable only if the addressee is able to perceive and 

monitor certain physical aspects of the communication act." 

Hy beskryf die volgende situasies om die bogenoemde twee begrippe te illustreer: wanneer 

ek en jy in 'n gesprek gewikkel is en ek se vir jou ek wil he jy moet saam met my gaan, dan 

word die voomaamwoord jy nie "gestural" gebruik nie, maar wel "symbolic". Wanneer ek 

egter na verskillende persone in 'n groep wys en se ek wil he jy, jy en jy moet saam met my 

gaan, word die betrokke voomaamwoord "gestural" gebruik. 

Wat Noord-Sothobetref, kan die volgendesoortgelykevoorbeeldeter illustrasie gebruikword: 

(2a) Ke nyaka gore o ye le nna. 

'Ek wil he dat jy ["symbolic"] saam met my moet gaan.' 

(2b) Ke nyaka gore wena o ye le nna. 

'Ek wil he datjy ["gestural", d.w.s. die aangesprokeneword fisies uitgewys] saam met 

my meet gaan.' 

In (2a) word die onderwerpskakelvan die tweede persoon enkelvoud o- gebruik om in Fillmore 

se terme, simbolies na die aangesprokene te verwys. In (2b) gaan die gebruik van die 

absolute voomaamwoord van die tweede persoon enkelvoud egter gepaard met die fisiese 

aanwysing van die aangesprokenewat Fillmore se "gestural"-begrip illustreer. 

1.2.2 Deiktiese sentrum 

Posthumus (1989: 2) wys op die tipiese egosentriese aard van uitings en se dat die rol van 

spreker voortdurend tussen die deelnemers aan 'n gesprek wissel. Die kem of sentrum van 

die deiktiese sisteem ruil dus gedurig om. Hy beskryf die situasie s6: 
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"The main hypothesis is that deictic expressions refer to a deictic field of 

language whose zero point - the origo - is fixed by the person who is speaking 

... ,the central place being the speaker's location at the time of speech ... and 

the central time being the time at which the speaker encodes the utterance ... " 

Lyons (1973: 107) beskryf die term "deictic existence" as volg: 

" ... location in a physical space, whose co-ordinates are established by the 

utterance of sentences of a given language system. The deictic co-ordinates 

vary somewhat from one language to another; but the zero-point, presumably, 

will always be the moment and place of utterance." 

In sy argument dat deiksis verband hou met die kardinale verwysingspunt(e) in 'n diskoers, 

se Lyons (op cit) dat ofskoon die voornaamwoordevan die derde persoon in Engels (he, she, 

it) tussen die geslagte onderskei, hulle nie voorsiening maak vir 'n deiktiese onderskeid in 

terme van afstand of ligging nie. Andersyds, hou die demonstratiewe (this:that; here:there) 

met afstandsonderskeideverband, maar nie met geslag nie. Hy verwys ook na die bepaalde 

lidwoord wat nie onderskeid maak tussen die geslagte of afstand nie en ook nie as 'n 

verwysende uitdrukking kan optree nie. Hy se dat wanneerdie frase this man deikties gebruik 

word, dit die aangesprokene inlig dat die referent op dieselfde plek of naby die plek is waar 

die spreker horn bevind en dat dit 'n manlike persoon is. He stel die aangesprokene ook in 

kennis dat die persoon manlik is, maar verwys nie na die plek waar die betrokke man homself 

bevind nie. This dui daarop dat hy homself naby aan die spreker bevind, maar bevat geen 

ander inligting oor die referent nie. 

In sy artikel oor deiksis in ingelyfde sinne wys Brecht (1974: 514) daarop dat die 

voornaamwoorde van die eerste en tweede persoon normaalweg eksofories gebruik word, 

m.a.w. hulle orientasiepunt le buite die sin (in die buitetaalse konteks) en verwys na die 

spreker en aangesprokene. In ingelyfde sinne is dit egter moontlik dat die voornaamwoorde 

van die eerste en tweede persoon met 'n endoforiese verwysingswaarde kan optree, m.a.w. 

die verwysingspunt is binne die sin of diskoers. Hy haal die volgende Russiese voorbeeld aan 

ter illustrasie: 
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(3a) "Nina skazala Borisu: 'Ja tebja nu Jjub/ju!' 

Nina said to Boris: 'I don't love you!"' 

Hier is die eerste persoon die onderwerp en die tweede persoon die voorwerp van die hoofsin. 

Die orientasiepunte van die eerste en tweede persoon se voomaamwoorde is dus binne die 

sin, m.a.w. endofories. 

Vergelyk ook die volgende Noord-Sotho sin: 

(3b) Lesogana la re go kgarebe: "Ke a go rata!" 

Die jongman se toe vir die jongmeisie: "Ek het jou lief!" 

In hierdie sin verwys die ondeJWerpskakel van die eerste persoon enkelvoud ke- wat in die 

ingelyfde sin2 ke-a-go-rata voorkom, na die onderwerp van die hoofsin, naamlik lesogana, 

terwyl die voorwerpskakel van die tweede persoon enkelvoud -go- in Ke-a-go-rata na die 

voorwerp van die hoofsin, te wete kgarebe, verwys. Die orientasiepunt van die eerste en 

tweede persone wat in die ingelyfde sin figureer, le in die hoofsin en is dus endofories. 

Perkins (1992: 100) se deiksis 

" ... may be understood as linguistic pointing to relevant portions of the context 

of an utterance and is often accompanied by extra-linguistic gesturing or 

indication by a tum of the head or a nod in a particular direction." 

Hy beskou die spreker as die sentrum (kem) van 'n tyd-ruimtelike koordinaat-sisteemtydens 

die gesprek terwyl ander referente relatief tot hierdie koordinaat-sisteem ge"identifiseerword. 

Lyons (1968: 275) beskryf ook die tipiese situasie van uitings as egosentries, m.a.w. die rol 

van spreker word afgewissel tussen die deelnemers in 'n gesprek. Die sentrum of kem van 

die deiktiese sisteem wissel dus gedurig. Die deelnemers aan 'n gesprek beklee nie net die 

rolle van spreker en aangesprokene of hoorder nie, maar staan ook in 'n sekere sosiale 

2Hier word daar in navolging van Brecht na Ke-a-go-rata as 'n "ingelyfde sin" verwys ofskoon dit 
in terme van bestaande beskouings rakende die sintaktiese status van indikatiewe in Noord-Sotho meer 
korrek sou wees om van Ke-a-go-rata as 'n neweskikkende sin te praat. 
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statusverhoudingteenoor mekaar wat belangrik is vir die linguistiese uiting, byvoorbeeld ouer 

: kind; onderwyser: leerling, ens. Die wyse waarop hierdie sosiale verhoudings in taaluitings 

gereflekteerword staan as sosiale deiksis bekend, en die gebruik van die respeksmeervoud 

in Noord-Sotho is 'n goeie voorbeeld hiervan. (Sien par. 1.2.4.2.) 

Brecht (1974: 491) wys egter daarop dat 'n mens nie altyd kan aanneem dat die deiktiese 

orientasiepuntdie sprekeris nie, en hy illustreersy standpuntaan die hand van die betekenis 

van modale bywoorde in bysinne. Hy verwys na modus in onafhanklike sinne as 'n 

grammatiese kategorie wat normaalweg die houding van die spreker uitdruk en se vercler dat 

modus as sodanig binne die tradisionele definisie van deiksis pas, naamlik dat die spreker die 

orientasiepunt van deiksis is. Hy gaan egter verder deur by te voeg dat die sogenaamde 

modale bywoorcle ook 'n subjektiewe houding uitdruk en dat hierdie persepsie normaalweg 

as die van die spreker beskou word. Brecht (op cit) gebruik die volgendevoorbeeldeom aan 

te dui dat die houding wat deur modale bywoorde uitgedruk word, nie die van die spreker hoef 

te wees nie, maar wel die van die onderwerp van die sin: 

(4a) Dick is certainly in love with Jane. 

(4b) Dick assumes that he certainly is in love with Jane. 

In voorbeeld (4a) druk die bywoord certainly die houding van die spreker uit. In (4b) is die 

houding wat deur die bywoord uitgedruk word nie die van die spreker nie, maar wel die van 

die onderwerp van die hoofsin, naamlik Dick. 

Die volgende voorbeelde toon dat Brecht se waameming ook vir Noord-Sotho geld: 

(4c) Lesibana o gopola gore o rata Mamahlo. 

'Lesibana dink hy is verlief op Mamahlo.' 

(4d) Lesibana o rata Mamahlo. 

'Lesibana is verlief op Mamahlo.' 

In (4c) is dit nie die houding van die spreker watter sprake is nie, maar wel die van die 

onderwerp van die sin, naamlik Lesibana. 
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In {4d) word die opinie van die spreker deur die uiting weergegee, en die sin kon eweneens 

as volg gelui het: 

{4e) Ke gopola gore Lesibana o rata Mamahlo. 

'Ek dink Lesibana is verlief op Mamahlo.' 

Uit die bostaande Noord-Sotho voorbeelde kan die afleiding gemaak word dat die deiktiese 

orientasiepunt van 'n uiting die spreker is indien die uiting 'n basiese sin soos {4d) is, terwyl 

die deiktiese orientasiepuntin die geval van saamgestelde sinne soos {4c) en {4e) die onder

werp van die hoofsin is. 

Brecht dui verder aan dat die grammatiese onderwerp van die sin deel is van die linguistiese 

of diskoerskonteks. Hy gebruik die term "endophoric" om na sinne te verwys waarvan die 

deiktiese element se orientasiepunt binne die sin of linguistiese konteks le en die term 

'exophoric' wanneer die orientasiepunt in die ekstra-linguistiese konteks gesetel is. 

In terme van Brecht het sinne soos {4e) 'n endoforiese karakter, omdat die deiktiese 

orientasiepunt binne die sin is deurdat die spreker ook die onderwerp van die hoofsin is. Die 

term 'eksofories' slaan op sinne soos {4d) waar die spreker nie die onderwerp van die sin is 

nie. 

1.2.3 Deiksis en verwysing 

Die verband tussen deiksis aan die een kant en anaforiese verwysing aan die ander kant word 

deur Lyons {1977b) bespreek. Hy se dat die begrip anaforiese verwysing op twee maniere 

ge"interpreteerkan word, naamlik dat voomaamwoordeof na hulle antesedenteverwys of dat 

anafore na dit verwys waama hul antesedente verwys. Volgens Lyons {op cit: 660) kan 

laasgenoemdesiening oor anaforiese verwysing dit moontlik maak 

"to relate anaphora and deixis in terms of a single notion of pronominal 

reference." 

Lyons (1973: 109) wys daarop dat die anaforiese gebruik van voomaamwoorde sekonder is 

tot hulle basiese funksie as deiktiese uitdrukkings en hy verduidelik hierdie stelling as volg: 
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"Anaphora involves the transference of what are basically deictic, and more 

specifically spatial, notions to the temporal dimension of the context of the 

utterance and the reinterpretation of deictic existence in terms of what might 

be called textual existence. The referent of course does not exist in the text. 

But it is located in the universe of discourse (which derives its temporal 

structure from the text) by means of an antecedent expression which either 

introduces or identifies a referent. Subsequent reference to this referent by 

means of an anaphoric expression identifies the referent in terms of the textual 

location of the antecedent . . . anaphora should be seen as, in principle, 

derivable from deixis." 

Alie anafore het dus volgens Lyons 'n deiktiese onderbou. Wanneer dit anafore van die 

eerste en tweede persoon is, het ons met persoonsdeiksis te doen, want die deiktiese 

verwysing het betrekking op die spreker en aangesprokene in die buitetaalse konteks. 

Wanneer dit egter anafore van die derde persoon is, het ons te doen met diskoers- of 

teksdeiksis. Diskoersdeiksis het dus altyd op die derde persoon betrekking en word tekstueel 

bepaal. Hierteenoor het persoonsdeiksis op die eerste en tweede persoon betrekking en is 

dit nie van anaforiese verwysing, m.a.w. van die linguistiese konteks, afhanklik nie. 

De Klerk (1978: 81) sluit hierby aan wanneerhy se: 

''Verwysing en predikasie is twee komplementere begrippe. Enige spreker 

moet vir die hoorder 'n referent identifiseer waaroor iets gepredikeer word. 

Aangesien verwysing uitinggebonde is, is 'n deiktiese aanwysing die mees 

elementere vorm van verwysing." 

Volgens Lyons (1977b) le die skakel tussen die deiktiese en anaforiese funksie van 

voornaamwoorde in wat hy "textual deixis" noem. Hiervolgens kan demonstratiewe 

voornaamwoorde en ander deiktiese uitdrukkings gebruik word om na linguistiese uit

drukkings in die teks van die uiting te verwys. Hy se dat hierdie sogenaamde teksdeiksis 

dikwels met anaforiese verwysing verwar word. Die deiktiese komponent van 'n anaforiese 

uitdrukking vestig die aangesprokene se aandag op 'n sekere deel van die teks om die 

referent aan horn of haar uit te wys. Enige verwysing na 'n referent deur middel van 'n 

anaforiese uitdrukking sal die referent identifiseer in terme van die lokalisering van die 
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antesedent in die teks. 

Andergrammatici soos Lakoff (1974: 345-346)gebruikdie term 'diskoersdeiksis' om na hierdie 

deiktiese kategorie te verwys. Hy wys byvoorbeeld daarop dat die demonstratiewe this en that 

van Engels verskillende gebruike kan he, wat hy as volg beskryf: 

"Firstly there is their function as indicators of spatio-temporat deixis, as literal 

'pointing' words. Secondly, there is their use in discourse deixis, or anaphora, 

referring back (sometimes forwards) to prior (or future) discourse ... " 

(My kursivering.) 

Volgens Lakoff is die diskoersdeiktiese optrede van demonstratiewe dus 'n anaforiese gebruik 

om vooruit en retrospektief in die diskoers te verwys. 

Diskoers- of teksdeiksis as deiktiese kategorie geniet in par. 1.2.4.5 en in Hoofstuk 6 meer 

aandag. 

1.2.4 Deiktiese kategoriee 

Posthumus ( 1989) onderskei vyf basiese deiktiese kategoriee, naamlik persoons-, p/ek-, tyd-, 

sosia/e en diskoersdeiksis. Hy wys daarop dat die verskillende kategoriee van deiksis dikwels 

oorvleuel. 

Volgens Anderson & Keenan (1985) kan deiktiese uitdrukkings op grond van die spesifieke 

aard van hulle verwysingseienskappe in drie hooftipes ingedeel word te wete persoons

deiksis, ruimtelike oftewel p/ekdeiksis en temporale of tyddeiksis. Onder persoonsdeiksisword 

verstaan uitdrukkings wat na die spreker of aangesprokene verwys. Ruimtelike deiksis 

verwys na linguistiese items wat die ruimtelike posisie ("spatial location") van 'n voorwerp 

spesiftSeer relatief tot die posisie van die spreker en aangesprokene. Temporale deiksis 

verwys na uitdrukkings wat die tyd van die gebeure of staat relatief tot die tyd identifiseer 

wanneer die uitdrukking geuiter word. 

Neem byvoorbeeld die volgende Noord-Sotho sinnetjie: 
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(5) Nao ngwadile le maabane? 

'Het jy hierdie een gister geskryf?' 

Hier is die onderwerpskakel van die tweede persoon enkelvoud, naamlik o-, 'n 

persoonsdeiktiese uitdrukking omdat dit na die hoorder of aangesprokene verwys, die 

demonstratiewe voomaamwoord le is 'n plekdeiktiese uitdrukking omdat dit die lokalisering of 

posisionering van die tersaaklike objek met betrekking tot die spreker en aangesprokene 

beskryf, die bywoord van tyd maabane is 'n tyddeiktiese uitdrukking omdat dit na 'n spesifieke 

tyd verwys, naamlik gister. Die verlede tydsuffiks -i/e van die werkwoordstam -ngwadile is 

ook 'n tyddeiktiese uitdrukking omdat dit daarop dui dat die skryfhandeling plaasgevind het 

voor hierdie frase geuiter is. 

Fillmore (1971) noem die volgende kategoriee wat tradisioneel onder deiksis behandel word: 

Persoonsdeiksis (die identiteit van die gespreksgenote); tyddeiksis (die tyd waarop die 

kommunikasiehandeling plaasvind) en plekdeiksis (die plek waar die gespreksgenote hulle 

bevind tydens die kommunikasiehandeling). Hy verwys na die voomaamwoorde, 

demonstratiewe en tye ("tenses") as die mees algemene manifestasies van die deiktiese 

kategoriee in taal. Hy se dat die persoons-, plek- en tydskategoriee in terme van nabyheid 

en verwyderdheid onderskei kan word. Vir persoonsdeiksis noem hy [/] en [you], vir 

plekdeiksis [here] en [there], en vir tyddeiksis [now] en [then]. [/], [here] en [now] word gesien 

as die deiktiese sentrum vanwaar alle deiktiese interpretasies gemaak word in terme van 

nabyheid of verwyderdheid. Hy gaan verder deur die volgende kategoriee by te voeg by die 

wat tradisioneel onderskei word: diskoersdeiksis (hierdeur kan die spreker na 'n deel van die 

voortgesette diskoers verwys wat onder andere anaforiese verwysing na derde 

persoonsreferente insluit) en sosiale deiksis (uitdrukkings wat die sosiale verhouding tussen 

die gespreksgenote reflekteer). 

Perkins ( 1992) noem verskeie linguistiese vorme wat inherent deikties is en wys die volgende 

vir Engels uit: persoonlike voomaamwoorde, demonstratiewe adjektiewe, demonstratiewe 

bywoorde en grammatiese tydskategoriee. Hy onderskei dus persoon, aanwysing en tyd as 

deiktiese kategoriee. 

Volgens Fillmore (1966: 220) handel persoonsdeiksis oor die kategorie deelnemer wat 

onderverdeel kan word in die subkategoriee spreker en aangesprokene, terwyl plekdeiksis 

11 



twee kategoriee onderskei (vir Engels), te wete "proximal" en "distal". "Proximal" beteken 'n 

posisie naby die spreker tydens die uiting en "distat" verwys na 'n posisie weg van die spreker 

tydens die uiting. Hy maak ook melding van tale soos Spaans en Japannees wat 'n derde 

subkategorie vir plekdeiksis onderskei, naamlik "medial". 

Wat plekdeiksis betref, het Noord-Sotho 'n soortgelyke netwerk van relasies wat deur middel 

van verskillende agtervoegsels van die demonstratief uitgedruk word en wat in Hoofstuk 4 

breedvoerig bespreek word. 

Fillmore (1966:221) verwys ook na Brugmann (1904) se interpretasie waar hy die 

sprekerkategorie van persoonsdeiksis gelykstel aan die "proximal"-kategorie van plekdeiksis, 

die aangesprokene of hoorderkategorie gelykstel aan die "medial" -kategorie van plekdeiksis 

en die derde persoonkategoriegelyk stel met die "distal"-kategorie van plekdeiksis. 

Wanneerhierdie kategorieeverbind word met die kategorieevan tyd, word hulle eiesoortigheid 

egter duidelik. Fillmore (op cit: 221) wys in die verband op die volgende: 

1.2.4.1 

"Even in the present tense, the categories of Hearer and Distal (or Medial) do 

not coincide, since it is acceptable and synthetic to say YOU ARE HERE. 

When the tense is other than present, the categories of Speaker and Proximate 

fail to coincide, since it is acceptable to say I WAS THERE or I WILL BE IN 

THAT HOUSE. And even in the present tense, the distinction between 'true 

present time' and 'general time' is necessary, since while I AM THERE is 

contradictory, I LIVE THERE is not." 

Persoonsdeiksis 

Anderson & Keenan ( 1985: 260-261) se dat 

"... basic person deictics are expressions which necessarily refer to the 

speaker(s) or addressee(s) of the utterance in which they occur ... The 

personal third person pronouns, ... as well as full NPs specified by the definite 

article the may also be used deictically, as when we say (pointing to a linguist 

slumped over his typewriter) He's exhausted or The poor guy's exhausted." 

12 



Hulle se dat die dercle persoon egter dikwels eerder anafories as deikties is. Die dercle 

persoon is anafories wanneer sy referent vroeer in die diskoers bekend gestel is. Hierdie 

gedagtevind aansluiting by Lyons (1977b)se teorie rakendedeiksis en verwysing. (Sien par. 

1.2.3.) Wanneer die referent van die derde persoon fisies teenwoordig is in die 

gespreksituasie, is hy/sy/dit 'n deiktiese persoon. (Vergelyk Anderson & Keenan se voorbeeld 

in die aanhaling hierbo.) 

Wanneer die derde persoon as die saak waaroor gepraat word, nie in die buitetaalse konteks 

teenwoordig is nie, word die voomaamwoordevan die derde persoon met 'n diskoersdeiktiese 

funksie aangewend om na die antesedent van die derde persoon te verwys. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(6a) Lesibana a re, " ... 0 a tseba gore batswadi ba ka ga ba na morwedi, ke nna ngwana 

wa bona ke le tee. Ka fao ke tshwanelo gore ba be le ngwetsi ya go ba thusa ka 

lapeng ... " 

(Palaki Tsebe, 1983: 6) 

Lesibana se toe, " ... Jy weet dat my ouers nie 'n dogter het nie, ek is hulle enigste 

kind. Daarom is dit gepas dat hulle 'n bruid kry om hulle te help op die werf ... " 

In hierdie voorbeeld verwys die absolute voomaamwoord bona, die onderwerpskakel ba- en 

die voorwerpskakel -ba- na hul antesedent batswadi waarvan die referent nie in die buite

linguistiese konteks teenwoordig is nie. Hierdie anafore het dus nie 'n persoonsdeiktiese 

funksie nie, maar wel 'n diskoersdeiktiese een. 

lndien die referent van die derde persoon deur 'n antesedent in die linguistiese konteks 

verteenwoordig word, verwys alle anafore diskoersdeikties na die antesedent, selfs al is die 

referent fisies teenwoorclig in die buitetaalse konteks. Slegs indien daar geen referensie 

tussen die anafoor en 'n antesedent bestaan nie, het die anafoor van die derde persoon 'n 

persoonsdeiktiese funksie. Die interpretasie van die anafoor is in s6 'n geval afhanklik van 

die buitetaalse konteks. Vergelyk byvoorbeeld Verpleegster Kholofelo se vraag in (6b) aan 

die dokter waar hulle by 'n pasient se bed staan: 
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(6b) "O bjang Ngaka?" Mooki Kholofelo a botsisa ka /entsu la poifo ... 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 67) 

"Hoe gaan dit met haar Dokter?" Vra verpleegster Kholofelo met 'n beangste stem ... 

In (6b) verwys die onderwerpskakel o- persoonsdeikties na die derde persoon wat fisies in die 

buitetaalse konteks teenwoordig is. Die derde persoon is 'n pasient in die hospitaal wat deur 

'n dokter ondersoek word nadat sy in 'n motorongeluk betrokke was. Die dokter en 

verpleegster vervul die rolle van spreker en aangesprokene en is dus deiktiese persone. 

Daar bestaan nie 'n antesedent vir die derde persoon in die voorafgaande diskoers nie en 

daarom verwys die onderwerpskakel van hierdie persoon direk na die referent van die derde 

persoon in die buitetaalse konteks. 

(6c) Gwa fetola Mpe a re: "Mosa, bare nyatsa mo/ala e hwetse mola/eng. 0 se ke wa 

nyatsa bjala bjo, bo tla go raga gampe. n ••• 

"Ao, Thema, o reng o bo tshollela fase monna, etswa gona bo senenyana?" 

{Palaki Tsebe, 1983: 36) 

Mpe antwoord toe en se: "Verwaande skepsel, hulle se hy wat die vlaktes verag, sterf 

daar. Jy moenie hierdie drank onderskat nie, dit sal jou sleg skop." ... 

"Haai, Thema, wat bedoel jy om dit op die grond uit te smyt man, kan jy nie sien daar 

is min nie?" 

In (6c) is die derde persoon as die saak waaroor gepraat word (bier) fisies in die 

gespreksituasie teenwoordig. Daar is egter 'n antesedent bjala bjo 'hierdie bier' in die 

diskoers teenwoordig en daarom verwys die pronomina -bo- en bo- diskoersdeikties via die 

antesedent bjala na die saak 'bier'. Dit is belangrik om daarop te let dat wanneer 'n derde

persoonsreferent in die buitetaalse konteks teenwoordig is en daar boonop 'n antesedent In 

die linguistiese konteks voorkom (so 'n antesedent sou normaalweg oorbodig wees), hierdie 

antesedent gekwalifiseer word deur middel van 'n plekdeiktiese uitdrukking soos die 

demonstratief bjo in hierdie voorbeeld, ten einde die posisie van die derde persoon relatief tot 

die posisies van die eerste en tweede persona aan te dui. 

Pronomina van die derde persoon kan egter ook met 'n non-deiktiese funksie aangewend 

word al is daar nie 'n antesedent in die voorafgaande teks teenwoordig nie, en al kom daar 

nie 'n referent in die buitetaalse werklikheid voor nie. In so 'n geval word die pronomina van 

14 



die derde persoon gebruik om na 'n onbepaalde referent te verwys. 'n Voorbeeld van hierdie 

verskynsel word in (6c) aangetref. In die frase ba-re nyatsa mo/ala ... word die 

onderwerpskakel van die derde persoon met 'n non-deiktiese funksie gebruik omdat daar nie 

'n antesedent in die voorafgaande diskoers voorkom waama die onderwerpskakel 

diskoersdeikties kan verwys nie, en daar ook nie 'n referent in die buitetaalse konteks 

teenwoordig is waama die onderwerpskakel persoonsdeikties kan verwys nie. 

Die gebruiksfrekwensie van die voomaamwoorde van die derde persoon met 'h 

diskoersdeiktiese funksie is baie hoer as die met 'n persoonsdeiktiese funksie. Hierdie 

voomaamwoorde word deur Anderson & Keenan (1985) as "weak deictics" beskou omdat 

hulle selde met 'n persoonsdeiktiesefunksie optree. 

Die volgende inligting aangaande die identiteit van die spreker en aangesprokeneword deur 

Anderson & Keenan (op cit) onder persoonsdeiksis onderskei: 

* 

* 

* 

* 

geslag van referent 

getal individue wat deur die referent verteenwoordig word 

sosiale status van die referent 

sosiale en persoonlike verhouding wat tussen die referente bestaan, spesifiek 

tussen die spreker en aangesprokene, minder algemeen tussen spreker en 

derde partye waama deur die spreker verwys word. 

Hulle noem die volgende linguistiese items wat aan die bostaande inligting uitdrukking gee: 

* 

* 

* 

* 

voomaamwoorde van die eerste persoon 

voornaamwoorde van die tweede persoon 

possessiewe 

vokatiewe (aanspreekvorme ). 

Perkins (1992: 137) se dat die onderskeid tussen die spreker enersyds, en die 

aangesprokene en ander partye andersyds, deur kategoriee soos getal, geslag en 

possessiewe vorme in taal gereflekteerword. Hy wys daarop dat die pronominale stelsel van 

Engels uit die volgende bestaan: 
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* twee getalle, naamlik enkelvoud en meervoud 

* drie geslagte, naamlik manlik, vroulik en onsydig en 

* drie persone, naamlik eerste, tweede en derde persoon. 

Noord-Sotho onderskei ook enkelvoud en meervoud, maar die taal se pronominale sisteem 

is neutraal ten opsigte van geslag. Verder word daar ook drie persone onderskei, naamlik die 

eerste persoon wat na die spreker verwys, die tweede persoon wat die aangesprokene of 

hoorder is en die derde persoon wat die persoon of saak aandui waaroor die gesprek handel. 

lndien die derde persoon in die· gespreksituasie teenwoordig is, kan hierdie persoon deikties 

van aard wees. Wat Noord-Sotho betref, word daar in Hoofstuk 2 breedvoerigeraan hierdie 

deiktiese relasies aandag gegee. 

Lyons (1968: 276) onderskei drie deelnemersrolle vir die persoonskategorie, naamlik eerste, 

tweede en derde persoon. Hy se dat die spreker en aangesprokene noodwendig teen

woordig moet wees tydens die spraakhandeling, maar dat ander persone en sake waama 

verwys word, nie net afwesig mag wees in die situasie nie, maar dat hulle ook 

onge'identifiseerd gelaat mag word. 

Lyons (op cit) se verder dat voomaamwoordevan die eerste en tweede persoon noodwendig 

na mense verwys, terwyl voornaamwoorde van die derde persoon na mense, diere of 

lewelose sake kan verwys. Die persoonlike voomaamwoord van die tweede persoon kan met 

twee funksies gebruik word, naamlik 'n inklusiewe en 'n eksklusiewe funksie. Hy verwys in 

die verband na die Engelse you wat na enkelvoudige of meervoudige sake kan verwys. (In 

Noord-Sotho kan die pronominale vorme van die tweede persoon meervoud ook gebruik word 

om op 'n respekvolle wyse na 'n enkele persoon te verwys. Vergelyk par. 2.2.) In die 

meervoudsvorm kan you inklusief gebruik word om na die teenwoordige aangesprokenes te 

verwys (m.a.w. as die meervoud van die enkelvoudsvorm you), maar you kan ook eksklusief 

gebruik word in welke geval dit na 'n ander persoon of persone bo en behalwe die 

teenwoordige aangesprokene/s verwys. 

Kurylowicz ( 1972: 17 4) verwys oak na die feit dat die derde persoon na mense en nie-mense 

("non-humans") kan verwys, terwyl die eerste en tweede persona slegs mense aandui. Hy 

se dat die derde persoon deur demonstratiewe, interrogatiewe voomaamwoorde of 

naamwoorde verteenwoordig kan word. Die toepaslikheid van Kurylowicz se waameming vir 
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Noord-Sotho word in par. 2.3 in meer besonderhede bespreek. 

Lyons (1968) wys op die geslagsonderskeid wat tradisioneel deur enkelvoudige persoonlike 

voomaamwoordein Engels uitgedruk word, naamlik he (manlik), she (vroulik) en it (onsydig). 

In die meervoudsvorm word hierdie onderskeid egter geneutraliseer deurdat they na beide 

geslagte kan verwys. In Noord-Sotho is voomaamwoorde en skakels soos yena (absolute 

voomaamwoord, Klas 1) en -mo- (voorwerpskakel Klas 1) neutraal sover dit geslag aangaan. 

Perkins (1992) verwys ook na persoonsaffikse wat aan werkwoorde of naamwoorde 

geaffigeer kan word. Hy se dat wanneer hierdie affikse aan werkwoorde geaffigeer word, 

hulle gewoonlik na die onderwerp of voorwerp van die werkwoord verwys. Dit blyk ook uit die 

volgende Noord-Sotho sin waar die eerste persoonsaffiks ke- na die onderwerp van die 

werkwoord verwys, en die tweede persoonsaffiks-go- na die voorwerp van die werkwoord: 

(7) Ga ke go kwisise. 

'Ek verstaan jou nie.' 

Enke!- of meervoudigheid van die aangesprokene word in Noord-Sotho by imperatiewe, 

hortatiewe en subjunktiewe versoeke en bevele deur die aan-/afwesigheid van die 

meervoudsuffiks -ng gemerk. Vergelyk ook par. 2. 7. 

Wanneerpersoonsaffikseegteraan naamwoordegeaffigeerword, verwys dit na possessiewe 

vorme, m.a.w. die persoonsaffiks dui aan deur wie die objek waama die naamwoord verwys, 

besit word. Vergelyk byvoorbeeld die volgende Noord-Sotho sin: 

(8) Tse ke dipuku tsa ka. 

'Hierdie is my boeke.' 

Hier kwalifiseer die possessiewe woordgroep tsa ka die besitter van die saak waama dipuku 

'boeke' verwys. 

Rommetveit (1974: 41) se dat 
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" person deixis does not only involve universally shared modes of 

categorization such as identification of sex, but may even mirror subtle 

experientially founded and institutionalized social realities of stratification, 

power and solidarity." 

Ingram (1971b)onderskei drie eksponentevan persoonsdeiksis, naamlik spreker, hoarder en 

ander. Die spraakhandeling sentreer dus om drie basiese rolle, naamlik die van spreker, 

hoarder en die ander persoon waaroor daar gepraat word. Hy se dat daar duidelik onderskeid 

getref moet word tussen deiktiese persoon en sintaktiese persoon. Deiktiese persoon word 

gemerk deur die eienskappe spreker, hoarder en ander en het te make met die rolle van die 

deelnemers aan die gesprek. Sintaktiese of grammatiese persoon3 daarenteen, het te make 

met eerste, tweede en derde persoon (enkelvoud en meervoud), en dit affekteer die 

kongruensiebeperkinge tussen naamwoorde en werkwoorde. Vergelyk byvoorbeeld die 

volgende Noord-Sotho teks waarin die eerste, tweede en derde persoon grammaties figureer: 

(9) " ... Mamahlo o nyalwa kwa Masehlaneng ke /esogana le le bitswago Lesa/a ... " 

"Ke a bona gore o na le dihlong tsa go tla go gahlana le wena, ka baka la seo o mo 

dirisitsego sona." 

(Palaki Tsebe, 1983: 69) 

" ... Mamahlo word daar by Masehlaneng deur 'n jong man met die naam Lesa la getrou 

" 

'Ek dink dat sy skaam is om jou te kom ontmoet, as gevolg van dit wat jy haar 

laat doen het.' 

Die eerste persoon tree op as die grammatiese onderwerp van die hoofsin Ke-a-bona en 

word verteenwoordig deur sy onderwerpskakel ke-, die derde persoon tree op as die 

onderwerp van die bysin gore o-na /e-dihlong tsa go-tla go-gahlana le wena en word 

verteenwoordig deur die onderwerpskakel van die derde persoon enkelvoud o-. Hierdie 

onderwerpskakel verwys diskoersdeikties na Mamahlo wat vroeer in die diskoers bekend 

gestel is omdat sy nie teenwoordig is in die buitetaalse konteks nie. In die bysin ka baka la 

seo o-mo-dirisitsego som~ figureer die tweede persoon as die grammatiese onderwerp 

verteenwoordig deur die onderwerpskakel van die tweede persoon enkelvoud o-, terwyl die 

3vir die doeleindes van hierdie proefskrif sal daar voortaan net na grammatiese persoon verwys 
word. 
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dercle persoon die grammatiese voorwerp is, verteenwoordig deur die voorwerpskakel van die 

derde persoon enkelvoud, naamlik -mo-. Laasgenoemde voorwerpskakel verwys weereens 

diskoersdeikties na die saak wat bespreek word. 

Volgens Posthumus (1989: 5) handel persoonsdeiksis oor die rol van die deelnemers4 in 'n 

spraakhandeling. Persoonsdeiksis word volgens horn gegrammatikaliseerin die pronominale 

stelsel as eerste, tweede en derde persoon. Hy maak ook melding van die meervoudsmerker 

-ni van Zoeloe wat aandui dat 'n hortatiewe versoek soos 

(10) "Masisukeni /apha. 

'Let us leave here."' 

(Posthumus, op cit: 7) 

die spreker, die aangesprokene en 'n bystander/s insluit, met dien verstande dat die 

bystander, lid van die groep is wat aangespreek word - dan is die sg. bystander nie meer 

dercle persoon nie, maar word hy/sy as lid van die aangesprokenestweede persoon. 

'n Spreker kan ook 'n bevel aan een of meer as een aangesprokene rig. In sommige tale 

word die enkel- of meervoudigheid van die aangesprokene(s) in die grammatiese struktuur 

van die uiting weerspieel. In Noord-Sotho kom 'n meervoudsmerker -ng voor wat aan 

imperatiewe en subjunktiewe werkwoorde gesuffigeerword wanneer bevele aan meer as een 

aangesprokene gerig word. Die afwesigheid van hierdie suffiks by genoemde werkwoorde 

dui dus daarop dat daar net een aangesprokeneteenwoordig is. Vergelyk byvoorbeeld 

(11a) Sepe/a! (lmperatief) 

'Loop Oy)!' [enkelvoud] 

( 11 b) Sepelang! (lmperatief) 

'Loop Oulle)!' [meervoud] 

4Die term 'deelnemer' wat hier deur Posthumus gebruik word, is verwarrend aangesien 'n deiktiese 
derde persoon soos bjala 'bier' wat in voorbeeld (6a) gebruik word nooit aan die gesprek kan deelneem 
nie. Uiteraard sal net derde persone met die eienskap (+menslik] aan 'n gesprek kan deelneem. Dit 
wil egter nie se dat derde persone met die kenmerk [-menslik] nie ook volwaardige deiktiese persone 
kan wees nie. 
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{ 11 c) O sepele! {Subjunktief) 

'Jy moet loop!' [enkelvoud] 

(11d) Le sepeleng! (Subjunktief) 

'Julle moet loop!' [meervoud] 

(Vergelyk Hoofstuk 2, par. 2. 7 vir 'n breedvoerige bespreking van hierdie aangeleentheid.) 

Posthumus (op cit) wys daarop dat die eerste en tweede persone noodwendig deikties is, 

terwyl die derde persoon nie altyd deikties is nie5
. 

Fillmore (1971) verwys ook na Engelse voorbeelde soos We (my dog and/) went for a walk 

in the park waar die persoonlike voomaamwoorde wat na die eerste, tweede en derde 

persoon verwys, meervoude kan insluit. Hy wys egter daarop dat hierdie meervouds

voomaamwoorde in sommige tale nie in sodanige situasies gebruik kan word nie. In Noord

Sotho kan voomaamwoorde en kongruensiemorfeme byvoorbeeld nie tegelyk na mense en 

diere of ander nie-lewende dinge verwys nie. (Vergelyk par. 2.5 vir 'n volledige uiteensetting 

hiervan.) 

1.2.4.2 Sosiale deiksis 

Min outeurs beskou sosia/e deiksis as 'n aparte kategorie. Die oorgrote meerderheid 

grammatici wat oor deiksis skryf, beskou sosiale deiksis, soos wat dit deur sommiges genoem 

word, as deel van persoonsdeiksis. 

Fillmore (1975: 76) beskryf sosiale deiksis as 

5
Die derde persoon is non-cleikties wanneer hy/sy/dit nie in die gespreksituasie teenwoordig is nie. 
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"the study of that aspect of sentences which reflect or establish or are 

determined by certain realities of the social situation in which the speech act 

occurs. The places to look in a language for information on social deixis 

include: the devices for person marking, such as the pronouns ... , the various 

ways of separating speech levels, ... for example, in the distinctions found ... 

between plain, polite, honorific and humble speech; formal distinctions in 

utterances of various types that depend on certain properties of the speech act 

participants, ... the various ways in which names, titles, and kinship terms vary 

in form and usage according to the relationship among the speaker, the 

addressee, the audience and the person referred to; the various ways in which 

linguistic performances can count as social acts, as in insults, greetings, and 

expressions of gratitude; the ways in which linguistic performances can 

accompany other social acts, ... and ... the various devices that a language 

provides for a speaker to be able to establish and maintain a deictic anchoring 

with a given addressee." 

Fillmore wys daarop dat heelwat van die bogenoemde ook onder persoonsdeiksis ressorteer 

en in Hoofstuk 3 sal ondersoek ingestel word na die geldigheid van sy standpunt vir Noord

Sotho. 

Fillmore (1971) maak ook melding van die feit dat sekere tale spesiale gebruike vir die 

meervoudsvorm van die eerste persoonsvoomaamwoord het, soos die selfverwysende 

gebruik van ons deur byvoorbeeld redakteurs, predikante en monarge. Hierdie vorme is 

grammaties gesproke meervoude wat semanties na enkelvoudige sake verwys. Hierdie 

verskynsel kom ook in Noord-Sotho voor waar die pronomina van die eerste en tweede 

persoon meervoud gebruik word om op 'n respeksvolle wyse na 'n enkele persoon te verwys. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(12a) Le kae? 

'Hoe gaan dit met u ([enkelvoud])?' 

(12b) Re gema. 

'Dit gaan goed met ons (bedoelende 'met my').' 
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In (12a) word 'n vraag aan die tweede persoon gestel om na sy/haar welstand te vemeem. 

Alhoewel net een persoon aangespreek word, word die onderwerpskakel van die tweede 

persoon meervoud gebruik om respek teenoor die aangesprokene te betoon. Wanneer die 

aangesprokenevan (12a) dan die rol van spreker oomeem in (12b), verwys hy/sy na hom

/haarself deur die onderwerpskakel van die eerste persoon meervoud te gebruik as erkenning 

vir die respek wat deur die ander gespreksgenootteenoor hom/haar betoon is. Dit blyk dus 

dat alhoewel die deiktiese eerste en tweede persone (spreker en aangesprokene) enkel

voudig is, die grammatiese vorme wat na hierdie persone verwys meervoudig kan wees. ln 

Hoofstuk 3 word breedvoerig hierop ingegaan. 

Fillmore (op cit: 225) se dit is moontlik dat 

"this singular use of a plural pronoun on the part of certain honored individuals 

are those in which the honorific form of the second person pronoun developed 

as a special use of the second person plural pronoun." 

Lyons (1968) verwys ook na die respeks- ("honorific") vorme wat in verskeie tale gebruik 

word. In tale soos Frans, Ouits, Russies en ltaliaans word die voomaamwoord van die 

tweede persoon enkelvoud gebruik wanneerkinders en vriende aangespreekword, terwyl die 

tweede persoon meervoud gebruik word om op 'n meer formele manier na die aangesprokene 

te verwys. 

Volgens Fillmore (1971: 224) kan die Engelse woorde (I] en (you] as "proximal" en "distal" 

terme van persoonsdeiksis beskou word, terwyl daar in ander tale soos Japannees 'n groter 

verskeidenheid van dergelike woorde voorkom. Hy noem as voorbeeld persoonsdeiktiese 

terme waarvan die keuse bepaal word deur die geslag of sosiale status van die 

gespreksgenote, die mate van intimiteit of formaliteit wat tussen hulle bestaan en ander 

kombinasies van hierdie faktore. Hy verwys ook na gevalle in ander tale waar 'n kontras 

. tussen familiere en formele tweede persoonsvoomaamwoorde bestaan en noem dat die 

gebruik daarvan van die sosiale voorwaardes afhang wat in die sosio-kulturele konteks geld 

waarbinne die taal aangewend word. 

Anderson & Keenan (1985) behandel sosia/e status en verhouding tussen die deelnemers 

onder die opskrif persoonsdeiksis. Hulle beskou dit dus nie as 'n aparte kategorie nie, maar 
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se dat persoonsdeiksis aandui of die spreker en aangesprokene, spreker en derde party of 

aangesprokene en derde party van dieselfde of verskillende sosiale status, geslag, 

ouderdomsgroep, familie, ens., is. Hierdie inligting kan gereflekteer word in die keuse van 

eerste, tweede of derde persoon deiktiese uitdrukkings, die titel of aanspreekvormwat gebruik 

word, die gebruik al dan nie van partikels of affikse wat respek aandui, of selfs in die 

woordeskat wat gebrulk word. 

Posthumus (1989) is een van die weinige outeurs wat sosiale deiksis as 'n outonome 

kategorie hanteer. Hy se dat sosiale deiksis oor die sosiale verhouding handel wat tussen die 

spreker en die aangesprokene bestaan of tussen die spreker en 'n ander referent. Hy gaan 

voort deur daarop te wys dat hierdie relatiewe rangorde van die gespreksgenote in 'n taal se 

grammatiese sisteem deur middel van morfeme, voomaamwoorde, vokatiewe, ens. 

geenkodeer word. In hierdie verband maak hy melding van die hlonipha-gebruike as 

voorbeeld van sosiale deiksis. Soortgelyke verskynsels in Noord-Sotho word in Hoofstuk 3 

bespreek. 

Koike (1989: 189) verwys na die rol van beleefdheid wanneer versoeke deur 'n spreker aan 

'n aangesprokene gerig word. Hierdie sogenaamde 'beleefdheid' het betrekking op die 

sosiale verhouding tussen die twee gespreksgenote. Volgens Koike beklemtoon beleefdheid 

'n sekere mate van sensitiwiteit aan die kant van die spreker teenoor die aangesprokene. Hy 

se verder: 

" politeness is defined as the communication of respect for the social 

relationship between speaker and listener through the use of communicative 

strategies recognized by the society as carrying a particular illocutionary force 

. . . The degree of politeness to be conveyed is dependent upon the social 

relationship between the two parties as perceived by the speaker, including the 

variables of power, social distance, and the gravity of the imposition." 

Die relevansie van waamemings soos Koike s'n word in Hoofstuk 3 vir Noord-Sotho 

ondersoekwaar ingegaanword op strukture soos die hortatiewewoordgroepwat gebruik word 

om beleefde versoeke uit te druk. 

23 



1.2.4.3 Piek-, ruimtelike of lokaliteitsdeiksis 

Klein (1979: 1) definieer"local deictics" as 

"expressions that are mainly used to refer to localities and whose reference 

depends in a systematic way on contextual factors like position of speaker, 

direction of gaze, and others." 

In sy Descriptive Framework for Spatial Deixis beskryf Fillmore (1982: 37) hierdie kategorie 

van deiksis as volg: 

"Spatial deixis is that aspect of deixis which involves referring to the locations 

in space of the communication act participants; it is that part of spatial 

semantics which takes the bodies of the communication act participants as 

significant reference objects for spatial specification." 

Hy onderskei drie grammatiese kategoriee deur middel waarvan plekdeiksis uitgedruk kan 

word, nl. demonstratiewe, voorsetsels en werkwoorde wat beweging aandui. 

Buiten verskillende lokatiefvormingstrategieewaarin voorsetsels en die lokatiewe suffiks -ng 

figureer, word die rol wat Noord-Sotho se uitgebreide stel demonstratiewe, sekere kopulatiewe 

asook sekere werkwoorde in plekdeiktiese uitdrukkings speel, in Hoofstuk 4 breedvoerig 

ondersoek. 

Fillmore ( 1982) wys op die volgende aspekte wat 'n rot speel in die beskrywing van ruimtelike 

uitdrukkings: 

(i) die wyse waarop fisiese objekte gerangskik is ten opsigte van ander fisiese objekte in 

dre werklikheid; 

(ii) die ruimtelike eienskappe van fisiese objekte soos hulle grootte, dimensies en 

kontoere; 

(iii) die posisie van objekte in die ruimte met betrekking tot vaste verwysingspunte soos 

byvoorbeeld die kardinale punte op 'n kompas. 
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Volgens Fillmore (1975: 16) het plekdeiksis te make met die linguistiese uitdrukking van die 

spreker se persepsie van sy posisie in driedimensionele ruimte. Hy wys egter daarop dat 

dieselfde linguistiese uitdrukkings deiktiese sowel as non-deiktiese funksies kan he. As 

voorbeeld kontrasteer hy die gebruik van left in die volgende twee sinne: 

(13a) My sister stood at the general's left side. 

(13b) What's that shiny object over there, just to the left of the cypress tree? 

In voorbeeld (13a) het left 'n non-deiktiese funksie omdat die lokaliteit van die spreker 

wanneer hierdie uiting gemaak word, irrelevant is. In ( 13b) is die plek waar die spreker horn 

bevind tydens die spraakhandelingvan uiterste belang om die vraag reg te verstaan. Hier het 

left dus 'n deiktiese funksie omdat dit met die lokaliteit van die spreker verband hou. 

Ten opsigte van plekdeiksis bespreek Fillmore (op cit: 21) oak opposisies soos oplaf, 

voor/agter en links/regs. Wat laasgenoemde betref, wys hy daarop dat leksikograwe allerlei 

metodes probeer gebruik om die konsepte links en regs te verduidelik, en se dat dit kwalik 

moontlik is om hierdie opposisie te verduidelik as daar nie van 'n spesifieke verwysingspunt 

gebruik gemaak word nie. Hy verwys dan ook na die verskillende metodes wat in Engelse, 

Franse, Japannese en Chinese woordeboeke gebruik word om hierdie konsepte te beskryf. 

Die Franse woordeboekwaama hy verwys, beskryf byvoorbeeld links as daardie deel van die 

menslike liggaam wat die hart bevat, terwyl die Japannesewoordeboekse dit is "that part of 

a person which faces west when the person faces north". Die Chinese woordeboek se 

beskrywing is baie vaag, naamlik dat links die teenoorgestelde kant van regs is, en 

andersom. 

In Noord-Sotho word die term ka la go-ja gebruik om na 'regs' te verwys. Hierdie uitdrukking 

verwys in werklikheid na die hand waarmee 'n persoon gewoonlik eet. 

Fillmore (op cit) tref verder 'n onderskeid tussen drie tipes dimensies wat deur voorsetsels6 

uitgedruk word, wat hy "simple location", "surface" en "interior" noem. Met "simple location" 

bedoel hy dat geen verwysing gemaak word na die oppervlak of binnekant van 'n objek nie, 

6Louwrens (1994a: 149) wys daarop dat alhoewel die term 'voorsetsel' nie algemeen in die 
Bantoetale gebruik word nie, dit tog uit Crystal (1991) se definisie van voorsetsels blyk dat dit wat in 
Noord-Sotho as prefikse beskou word, ook as voorsetsels kwalifiseer. Prinsloo (1979) en (1981) 
gebruik wel die term 'lokatiewe voorsetsel' om na die sogenaamde lokatiewe prefikse te verwys. 
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m.a.w. by 'n sekere plek, "interior" verwys na gevalle waar iets in kontak is met die binnekant 

van 'n objek, m.a.w. in 'n sekere plek, en "surface" verwys na gevalle waar iets in kontak is 

met die oppervlak van 'n objek, bv. op 'n sekere plek. Hy verwys ook na die konsep "relative 

distance" waar een objek naby aan of ver van 'n ander objek kan wees. 

Soos wat in Hoofstuk 4 aangetoon word, bied Fillmore se onderskeide 'n logiese vertrekpunt 

vir die bespreking van lokatiewe in Noord-Sotho. 

Anderson & Keenan (1985: 277) wys daarop dat 

"The elements most commonly cited as 'deictics' are those designating spatial 

location relative to that of the speech event. All languages identify locations 

by reference to that of the Sp. It is also possible to determine locations by 

reference to that of the Adr, and many ... languages utilize this possibility as 

well." 

Vervolgens maak hulle melding van sekere deiktiese prefikse wat werkwoorde in Abaza kan 

neem. Die gebruik van een van hierdie prefikse dui daarop dat die beweging wat deur die 

werkwoord beskryf word in die rigting van die spreker plaasvind, terwyl die gebruik van 'n 

ander prefiks weer op 'n beweging weg van die spreker af dui. 

In Hoofstuk 4 word ondersoek ingestel na die invloed wat affikse soos die reversiewe en 

applikatiewe agtervoegsels in Noord-Sotho kan he op die rigting van 'n beweging wat deur 'n 

werkwoord aangedui word. 

Volgens Anderson & Keenan (1985: 279) word ruimtelik-deiktiese begrippe deur middel van 

'n verskeidenheid taalverskynsels uitgedruk, byvoorbeeld lokatiewe bywoorde, en demon

stratiewe. Die toepaslikheid van hulle beskouings word in Hoofstuk 4 vir Noord-Sotho onder 

die loep geneem. 

Anderson & Keenan (op cit: 279) verwys ook na 'n verskynsel wat hulle "presentatives" noem 

en se dat dit in sommige tale gebruik word 

"to indicate an item's location or to signal its appearance in (or relative to) the 
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observational field of the Sp." 

Semanties val Noord-Sotho se demonstratiewe kopulatiewe binne hierdie kategorie, en in 

Hoofstuk 4 word uitvoeriger aandag aan die saak gegee. 

1.2.4.4 Tyd- of tempora/e deiksis 

De Villiers (1971: 12) deel 'tyd' in drie tipes in, naamlik 

"'n sikliese tvdsbeqrip wat op grootse wyse verteenwoordig word deur die 

bewegings van sterre en planete; 'n lineere tydsbegrip wat veral op historiese 

tydsbegrip tot uiting kom, en derdens die tydsbegrip wat meestal gekoppel is 

aan terme soos teenwoordige, verlede en toekomende; by gebrek aan 'n 

erkende naam kan ons dit die egosentriese of fatiese (fateor L.: ek se) tyd 

noem." 

Posthumus (1990: 22) verwys ook na hierdie tydsonderskeid, maar hy voeg by: 

"Such units can be used as measures relative to some fixed point of reference 

(including the deictic centre) or they can be used calendrically to locate events 

in relation to some origo or some part of that natural cycle." 

Hy noem dan die volgende faktore wat 'n rol speel by die grammatikalisering van tyd in taal: 

(i) "tense", m.a.w. die wyse waarop tydsonderskeide morfologies in 'n taal se 

grammatiese sisteem gemarkeer word 

(ii) die semantiese eienskappe van die werkwoord 

(iii) ons kennis van die wereld 

(iv) die invloed van aspektuele morfeme 

(v) die invloed van hulpwerkwoorde 

(vi) die teks en konteks 

(vii) die onderlinge verhouding tussen "tense" vorme en temporale bywoorde. 

Hy sonder die gebruik van temporale bywoorde en die tydsvorme van die werkwoord 
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{"tenses") uit as die twee belangrikste meganismes deur middel waarvan die lokalisering van 

gebeure in terme van tyd in taal uitgedruk word. 

In sy onderskeid tussen absolute en relatiewe tydsvorme, wys Posthumus (op cit: 23) op die 

verskil tussen die tyd van die gebeurtenis, spreektyd en verwysingstyd. In die geval van die 

absolute tydsvorme, val verwysingstyd met spreektyd saam. Die deiktiese sentrum is volgens 

horn die verwysingspuntvanwaaralle semantiese interpretasiesten opsigte van 'absolute' tyd 

gemaak word. Gebeure wat saamval met die spreektyd, word as die teenwoordige tyd 

beskou, gebeure wat plaasgevind het v66r spreektyd as verlede tyd en gebeure wat na 

spreektyd (sal) plaasvind as toekomende tyd7
• Vergelyk die volgende Noord-Sotho 

voorbeelde: 

( 14a) Ke ngwala lengwa/6. 

'Ek skryf 'n brief.' 

( 14b) Ke ngwadile lengwa/6. 

'Ek het 'n brief geskryf.' 

(14c) Ke t/6 ngwala lengwa/6. 

'Ek sal 'n brief skryf .' 

In (14a) val die spreektyd (deiktiese sentrum oftewel tyd wanneer uiting gemaak word) saam 

met die tyd wanneer die handeling plaasvind, d.i. die teenwoordigetyd. In (14b) word na 'n 

handeling verwys wat plaasgevind het voordat die uiting gemaak is, die gebeuretyd gaan dus 

die spreektyd vooraf, d.w.s. verlede tyd. In (14c) word na 'n handeling verwys wat na die 

spreektyd uitgevoer sal word, d.w.s. toekomende tyd. 

Louwrens ( 1994b) wys daarop dat 'n perfektiewe en imperfektiewe aspek vir Noord-Sotho 

onderskei behoort te word. Onder imperfektiewe aspek word 'n verlede, teenwoordige en 

toekomende tyd onderskei, en onder perfektiewe aspek 'n verlede sowel as 'n toekomende 

7 Posthumus ( 1988b) wys daarop dat daar nie vir Zoeloe 'n toekomende tyd as tydsvorm onderskei 
word nie, maar dat vorme wat die toekomende tydsmorfeem -zo- en -yo- insluit, beskou word as 
teenwoordige tyd met 'n toekomsaspek. Van Wyk (1981) deel hierdie beskouing vir Noord-Sotho as 
hy net twee tye onderskei, naamlik teenwoordige tyd en perfektum. Ander Noord-Sotho grammatici 
soos Louwrens (1991) en Lombard et al (1985) verwys egter na 'n toekomende tydsvorm. 
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tyd. Hierdie aangeleentheidword breedvoerig en aan die hand van Noord-Sotho voorbeelde 

in Hoofstuk 5 uiteengesit. 

Posthumus (op cit: 23) verduidelik relatiewe tyd as volg: 

'Whenever the usage of tense depart from the deictic simultaneity assumption 

we are dealing with relative tense which is obviously more complex. Tense 

forms which express a relation between event time, reference time and coding 

time are called relative tenses." 

Hier verwys hy na die sogenaamde be-verlede tyd van die Afrikatale waar die uitdrukking van 

die verwysingstyd in verhouding tot die spreektyd gemarkeer word deur die morfologiese 

struktuur van die hulpwerkwoord wat diakronies uit 'n kopulatiewe werkwoordstam ontwikkel 

het. Die verhouding tussen die gebeuretyd en verwysingstyd word deur die morfologiese 

struktuur van die komplementere werkwoord gemarkeer. Vir horn is dit gevolglik logies dat 

dit juis 'n kopulatiewe werkwoordstam (-ba vir Noord-Sotho) is wat algemeen as 

hulpwerkwoord gebruik word om die verskuifde verwysingspunt aan te dui. 

Soos Fillmore (1971), verwys Posthumus (1990) en De Klerk (1978) ook na bywoorde8 van 

tyd as tyddeiktiese uitdrukkings. Fillmore (op cit) maak melding van tydseenhedewat na die 

sikliese verskynsels in die natuurverwys, bv. 'dag' en 'nag' en die wisseling van seisoene, bv. 

'somer' en 'winter'. Hy wys daarop dat tyddeiktiese uitdrukkings soos 'uur' en 'week' 

selfstandige - of soortnaamwoorde is, terwyl woorde soos 'Vrydag' en 'Januarie' eiename is. 

Tyddeiktiese uitdrukkings wat spreektyd aan een of ander eksteme tydseenheid verbind is 

woorde soos 'vandag', 'gister' en 'more'. 'Vandag' identifiseer 'n tyd op die kalenderdag wat 

die spreektyd (deiktiese sentrum) insluit, terwyl 'more' na een kalenderdag na spreektyd 

verwys en 'gister' na een kalenderdag v66r spreektyd. Fillmore (op cit) verwys ook na tale 

wat spesiale woorde vir kalenderdae het wat verder verwyder is van die spreektyd, soos 

'eergister' wat na 'n dag twee kalenderdae voor spreektyd verwys. 

Fillmore (op cit: 231) maak ook melding van meganismes wat in sommige tale voorkom om 

81n Noord-Sotho kan basiese naamwoorde met 'n bywoordelike funksie optree. 
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ander tydseenhede te merk: 

"Separate and more analytic ways are usually used for relating coding time to 

units other than days, though one hears of languages with unanalyzed lexical 

items meaning 'this year'. In English, the pattern [this X], (next X], [last X], [X 

after next] and [X before last] works for weeks, months and years." 

Die leksikon van Noord-Sotho beskik oor verskillende woorde vir die jare voor, tydens en na 

spreektyd, naamlik lenyaga 'vanjaar' wat spreektyd insluit, ngwagola 'vertede jaar' wat 

spreektyd voorafgaan, en isago 'aanstaande jaar' wat volg op spreektyd. Ander tydsbegrippe 

soos 'vertede week' en 'volgende week' word omskryf deur middel van verbale relatiewe 

konstruksies soos beke ye e-tlago 'aanstaande week' en beke ye e-fetilego 'vertede week'. 

(Vergelyk Hoofstuk 5 waar ander Noord-Sotho uitdrukkings wat ook tyd aandui, bespreek 

word.) 

Crystal (1966) maak melding van die gebruik waarvolgens sekere temporale bywoorde saam 

met sekere tydvorme gebruik word om die tyd wanneer 'n handeling sal plaasvind of wanneer 

dit plaasgevind het, te spesifiseer. Volgens horn word te veel klem op die vorm van die 

werkwoord geplaas wanneer tydsverhoudings bestudeer word en word die rol wat temporale 

bywoorde in dergelike gevalle kan speel dikwels te gering geag. Die toepaslikheid van Crystal 

se siening vir Noord-Sotho gaan aan die hand van voorbeelde soos ( 15a) en ( 15b) hieronder 

in par. 5.3.1.2 ontleed word. 

( 15a) Ke ya toropong. 

'Ek gaan dorp toe. 

( 15b) Ke ya toropong gantSi. 

'Ek gaan dikwels dorp toe.' 

In beide sinne het die werkwoord 'n teenwoordige tydsvorm, maar in (15b) verteen die 

bywoord gantsi 'dikwels' 'n habituele aspek aan die betekenis van die werkwoord. Dit sou dus 

nie korrek wees om na die tydsvorm van die werkwoord in (15b) as 'n suiwer teenwoordige 

tyd te verwys nie. 
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Die term 'endophoric tense' word deur Brecht ( 197 4: 492} gebruik om te verwys na 

"certain instances where the embedded tense is past from the point of view of 

the time of the action expressed in the matrix verb." 

'Exophoric tense' verwys volgens horn na 

"a past tense which indicates anteriority to the time of the utterance itself." 

Ons kan dus se dat endoforiese tempus of tyd na gevalle verwys waar die handeling van die 

bysin (embedded tense} afgehandel is, voordat die handeling van die hoofsin plaasvind. 

Eksoforiese tyd, daarenteen, verwys na 'n tyd v66r die uiting gemaak is. Vergelyk 

byvoorbeeld 

( 16a} Ke tlo ya gae ka morago ga ge ke feditse mosomo wo. 

'Ek sal huis toe gaan nadat ek hierdie werk afgehandel het.' 

(16b} Ke setse ke badile puku ye. 

'Ek het reeds hierdie boek gelees.' 

In (16a} het ons 'n voorbeeld van endoforiese tyd, dit is waar die handeling van die bysin 

ke-feditse mosomo wo afgehandel sat wees voordat die handeling van die hoofsin Ke-tlo-ya 

gae sat plaasvind. Die uiting in (16b} daarenteen, is 'n voorbeeld van eksoforiese tyd waar 

die uiting na 'n aksie verwys wat afgehandel is voordat die uiting gemaak is. 

Volgens Brecht (op cit} dui die term eksoforiese verwysing op die buitetaalse konteks wat a lies 

insluit behalwe die werklike woorde wat geuiter is. Dit sat byvoorbeeld die spreker, die 

hoorderof aangesprokene,die plek waar hulle hul bevind, die tyd wanneerdie uiting gemaak 

word en enige iets anders wat relevant kan wees ten opsigte van die boodskap wat oorgedra 

word, insluit. 

Na aanleiding hiervan se Brecht (1974: 492): 
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"In independent sentences devices with an exophoric point of orientation 

include tense, mood, personal, and demonstrative pronouns; these indicate, 

respectively, the time of the action of the verb in relation to the time of the 

utterance, the attitude of the speaker towards the narrated event, and the 

identity and physical orientation of the participants with respect to the 

colocutioners." 

Eksoforiese verwysing dui op die deiktiese verskynsels waarvan die orientasiepunt 'n 

element binne die sin of diskoers self is, en nie die spreker of die spraakhandeling nie. 

Brecht (op cit: 493) gebruik die volgende sin om die verskil tussen eksoforiese en endoforiese 

verwysing te illustreer: 

(17) The first thought that came into Jesse's mind was that today was the day for the big 

parade in Dallas. 

Hy verduidelik dat die bywoord today twee moontlike interpretasies kan he. Die 

waarskynlikste interpreta~ie is dat dit na dieselfde dag kan verwys as die een waarop die 

spreker hierdie verslag oor Jesse geuiter het, en hy tipeer hierdie interpretasie as eksofories. 

Tweedens kan dit endofories ge"interpreteerword, naamlik dat die bywoord na 'n tyd verwys 

wat nie ooreenstem met die tyd wanneer die uiting gemaak is nie, maar eerder dat die tyd van 

die bywoord today ooreenstem met die tyd wat deur die matrikswerkwoord (werkwoord van 

die hoofsin) uitgedruk word. 

In basiese sinne is die deiktiese elemente tipies eksofories, maar in saamgestelde sinne kan 

die orientasiepunt binne die sin of diskoers le, m.a.w. dit kan endofories wees. 

In die voorafgaande bespreking van tyddeiksis is na belangrike waamemings van navorsers 

op hierdie gebied verwys. Hierdie waamemings is van belang vir 'n meer uitgebreide 

besprekingvan tyddeiksis in Noord-Sothowat in Hoofstuk 5 aangebiedword. Die belangrikste 

hiervan is die volgende: 

(i) die rol wat die onderskeid tussen absolute en relatiewe tyd, soos deur Posthumus 

(1990) en Louwrens (1995) onderskei, speel by die bestudering van tyddeiksis in 
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Noord-Sotho; 

(ii) die toepaslikheid van Fillmore (1971) se onderskeide tussen begrippe soos 'een dag 

voor spreektyd', 'een dag na spreektyd', kalenderdae wat verder verwyderd is van 

kalendertyd, ens. op Noord-Sotho; 

(iii) Crystal (1966) se verwysing na die gebruik van sekere temporale bywoorde saam met 

'n sekere tydsvorm, en die toepaslikheid hiervan op Noord-Sotho. 

1.2.4.5 Diskoers- of teksdeiksis 

In par. 1.2.3 is die verband tussen deiksis en anaforiese uitdrukkings verduidelik. Dit behels 

dat demonstratiewe voomaamwoorde en ander deiktiese uitdrukkings gebruik kan word om 

na linguistiese entiteite wat in die teks of diskoers voorkom, te verwys. Volgens Lyons 

(1977b) is die primere funksie van demonstratiewe en derde persoonsvoomaamwoorde 

deikties, terwyl die sekondere funksie daarvan anafories is. Anaforiese uitdrukkings word dus 

deikties gebruik om die plek van die antesedent in die teks of diskoers aan te dui. 

Volgens Fillmore (1971: 233) behels diskoersdeiksis 

" reference to some part of the discourse which contains the deictic 

expression." 

Hy gebruik as voorbeeld [this] en [that]. [this] kan net gebruik word om te verwys na dit wat 

nou net gebeur het, of dit wat op die punt staan om te gebeur, terwyl [that] slegs na die 

onmiddellik voorafgaande deel van die diskoers kan verwys. 

Fillmore (1975: 70) se ook dat diskoersdeiksis te doen het met 

"the choice of lexical or grammatical elements which indicate or otherwise refer 

to some portion or aspect of the ongoing discourse -- something like, for 

example, 'the former'." 

Posthumus ( 1989: 26) onderskei diskoersdeiksis as 'n aparte kategorie. Sy definisie daarvan 

lui: 
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"Discourse deixis or text deixis concerns the encoding of expressions within 

some utterance to refer to some portion of the unfolding discourse that contains 

that utterance." 

Hy verwys in sy bespreking van diskoersdeiksis na tyddeiktiese terme wat gebruik kan word 

om na dele van die diskoers te verwys, en na plekdeiktiese uitdrukkings soos demonstratiewe 

voomaamwoorde wat dikwels vir vooruitskouing of retrospeksie binne 'n bepaalde diskoers 

gebruik word. 

Posthumus (op cit: 26) verwys oak na die feit dat 

"An utterance can signal its relation to surrounding discourse/text by employing 

utterance-initial expressions such as: Lapho-ke ... 'And then', Empeleni ... 'In 

the end ... ', Ngakho-ke . .. 'Therefore ... ', Kodwa ... 'But ... ' and Kepha ... 

'Nevertheless ... '. 

Time deictic terms can be used to refer to portions of the discourse. These 

include terms such as: Ekuqaleni ... 'At the outset ... ' and Ekugcineni ... 'In the 

end'." 

In Noord-Sotho kom daar ook terme voor wat gebruik word om na spesifieke dele van die 

diskoers te verwys, soos byvoorbeeld mafelelong 'aan die einde', mathomong 'aan die begin', 

ens. Hierdie terme is diskoersdeikties, aangesien hulle na dele van die diskoers verwys. In 

Hoofstuk 6 word meer aandag hieraan gegee. 

Njejimana ( 1989: 1-2) se proefskrif getiteld Discourse Deixis in Kirundi Folktales fokus volgens 

die auteur op "deixis in Kirundi discourse". Hy behandel die deiktiese gebruik van 

demonstratiewe in sekere Kirundi volksverhale. In sy gevolgtrekking se hy: 

"The qualitative results have shown that spatial references may serve as the 

basis for a variety of metaphorical extensions into other domains not only in the 

literal, physical sense ... " (My kursivering) 

Fillmore (1975: 40) verwys ook na die anaforiese gebruik van 'n uitdrukking wat hy definieer 
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as: 

"... that use which can be correctly interpreted by knowing what other portion 

of the same discourse the expression is coreferential with." 

As voorbeeld verwys hy na die anaforiese gebruik van there in die volgende sin: 

(18) "I drove the car to the parking lot and left it there." 

Hy se dat die woordjie there na 'n plek verwys wat reeds vroeer in die diskoers ge"identifiseer 

is, naamlik die parkeerarea. there word dus anafories gebruik. 

Lakoff (1974: 345) verwys ook na die verskillende funksies wat demonstratiewe kan he, 

naamlik 

"... there is their function as indicators of spatio-temporal deixis, as literal 

'pointing' words. Secondly, there is their use in discourse deixis, or anaphora, 

referring back (sometimes forward) to prior (or future) discourse." 

Hy gebruik dan die volgende voorbeeld ter illustrasie (p. 346): 

( 19) "Kissinger made his long-awaited announcement yesterday. This statement confirmed 

the speculations of many observers." (My kursivering) 

Lakoff (op cit: 346) verduidelik die gebruik van this as volg: 

" ... this use of this must refer back to an object mentioned specifically in the 

previous sentence, not merely one that is inferrable from it." 

In sy verklaring van die begrip "deixis" verwys Louwrens (1994a: 47) na Crystal (1991) se 

opmerkings oor hierdie term, naamlik dat 

"The term is also used for words which refer backwards or forwards in 

discourse ... This is sometimes known as discourse or text deixis ... " 
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Louwrens se die implikasie hiervan is dat enige pronominale vorm deikties gebruik word 

wanneer dit in 'n gegewe konteks na 'n persoon of saak terugverwys wat reeds vroeer 

genoem is, en dat hierdie pronominale vorme anafore genoem word. 

Vergelyk die volgende Noord-Sotho teks: 

(20) Yena a fela a re, "Ntese Lesibana, ke yo go boletsa bopapa." 

Lesibana a re, "O ka yo ba bitsa, ga ke na taba le bona. Bjale ke rata gore 

o ye o ba botsa se bago gona." 

(Palaki Tsebe, 1983: 9) 

Sy se toe net die hele tyd, "Los my Lesibana, ek gaan my pa-hulle vertel." 

Lesibana se toe, "Jy kan hulle gaan vertel, ek het nie 'n saak met hulle nie. 

Nou wil ek he dat jy gaan en vir hulle vertel dit wat daar is." 

Hier verwys die voorwerpskakel -ba- en die absolute voomaamwoord bona na die derde 

persoon meervoud b6papa 'pa-hulle' wat reeds aan die begin van die gesprek genoem is. 

Die betrokke voomaamwoord sowel as die voorwerpskakel het dus 'n anaforiese funksie 

deurdat hulle na dieselfde referent verwys as waama die antesedent b6papa verwys. Primer 

is die funksie van die genoemde voomaamwoord en onderwerpskakel egter deikties, omdat 

die voomaamwoord en onderwerpskakel die aangesprokene aan die posisie van die 

referent binne die diskoerskonteks herinner. 

Teen hierdie agtergrond kan diskoersdeiksis, soos wat die term allerwee in die literatuur 

vertolk word, as't ware as 'n 'hibridiese' kategorie beskou word wat kenmerke van verskeie 

ander deiktiese kategoriee bevat. 

1.2.5 Samevatting 

Die term 'deiksis' wat afgelei is van die Griekse woord deiktikos 'wys na, dui aan' word gebruik 

om na die essensiele orientasiepunte binne 'n gesprek te verwys. In enige gesprek is 'n 

spreker en aangesprokene teenwoordig, hulle bevind hulle op 'n spesifieke plek en daar 
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bestaan 'n sekere verhouding tussen die gespreksgenote. Verder vind die gesprek op 'n 

sekere tyd plaas. Enige taal beskik oor die meganismes om aan hierdie eienskappe van 'n 

uiting uitdrukking te gee. 

Die spreker en aangesprokene word onderskeidelik as deiktiese eerste en tweede persoon 

getipeer terwyl die saak waaroor gepraat word die deiktiese derde persoon genoem word 

wanneer hierdie persoon of saak fisies binne die gespreksituasie teenwoordig is. lndien die 

derde persoon afwesig is in die gespreksituasie, kan dit hoogstens 'n diskoersdeiktiese 

karakter he wat op die koreferensiele verhouding tussen 'n derde persoonsvoomaamwoord 

of skakel en 'n naamwoordelike antesedent berus. 

Persoonsdeiksis karakteriseer die deelnemers aan die gesprek as deiktiese persone en word 

in alle studies oor deiksis as 'n deiktiese kategorie onderskei. Die eerste en tweede persone 

is noodwendig deikties, terwyl die derde persoon meestal non-deikties is omdat derde

persoonsreferente dikwels nie binne die gespreksituasie teenwoordig is nie. 

Sosiale deiksis verwys na die sosiale verhouding tussen die gespreksgenote en hoe dit 

grammaties in die taal gereflekteer word. Hierdie deiktiese kategorie is n6u verwant aan 

persoonsdeiksis en word nie deur alle grammatici as 'n aparte deiktiese kategorie beskou nie. 

Die plek waar die gespreksgenotehulleselftydens die gesprek bevind, asook die posisie van 

die objek ter sprake relatief tot die posisie van die spreker en aangesprokene word as 

p/ekdeiksis getipeer. Die posisie van die gespreksgenoteis die deiktiese sentrum ten opsigte 

waarvan alle ander lokaliteite ge·interpreteer moet word. Plekdeiktiese uitdrukkings sluit 

demonstratiewe, lokatiewe bywoorde en sekere werkwoordagtervoegselsin. 

Temporale deiksis behelsdie verhoudingtussen die spreektyd (tyd wanneerdie uiting gemaak 

word deur die spreker) en die tyd wanneer die handeling soos uitgedruk deur die werkwoord, 

plaasvind. Die spreektyd is dus die deiktiese sentrum en alle temporale interpretasies is 

relatief tot die spreektyd. Onderskeid word ook gemaak tussen relatiewe tyd (m.a.w. wanneer 

daar 'n sekere verhouding bestaan tussen die tyd wanneer die gebeurtenis plaasvind, 

verwysingstyd en spreektyd), en absolute tyd (m.a.w. wanneer die verwysingspunt die 

deiktiese sentrum is in terme van dlt wat spreektyd voorafgaan, daarmee saamval en daarop 

volg). Die belangrikste manifestasies van tyd vind ons in die vorm van die werkwoord (hetsy 
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teenwoorclige, verlede of toekomendetyd) en in temporale bywoorde. Die konteks waarbinne 

'n uiting gemaak word, is egter baie belangrik vir die korrekte interpretasie van die tyddeiktiese 

karakter van 'n uiting. 

Diskoersdeiksis word deur sommige grammatici as 'n a pa rte deiktiese kategorie beskou terwyl 

ander dit glad nie onderskei nie. Dit behels die gebruik van anaforiese en ander deiktiese 

uitdrukkings om na sekere dele van die diskoers te verwys. 

1.3 AANBIEDING 

Hoofstuk 2 handel oor persoonsdeiksis in Noord-Sotho en die volgende sake geniet hier 

besondere aandag: 

die grammatiese manifestasie van die eerste, tweede en dercle persoon 

die bevraging van die verskillende persona 

saamgesteldeonderwerpeen voorwerpe, m.a.w. waar meer as een persoon saam die 

onderwerp of voorwerp van die sin uitmaak 

die rol van die refleksiewe prefiks in die verskillende persoonskategoriee 

hoe die verskillende persone deur die gebruik van hortatiewe, imperatiewe en 

subjunktiewe strukture grammaties geaffekteerword. 

In Hoofstuk 3 word ondersoek ingestel na sosiale deiksis in Noord-Sotho, en die invloed van 

die volgende aspekte op die taalgebruik van 'n Noord-Sotho spreker word onder die loep 

geneem: 

beleefdheid en respekvorme 

geslagsaanduiding 

verwantskapsterme 

instruksies 

die houding van die spreker teenoor die aangesprokene of teenoor die derde persoon 

vokatiewe. 

In Hoofstuk 4 volg 'n bespreking van plekdeiksis en hoe dit in die Noord-Sotho gesprek 
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neerslag vind. In die verband word veral die volgende aspekte vir bespreking uitgesonder: 

demonstratiewe 

die lokatiewe kopulatief 

demonstratief-kopulatiewe 

lokatiewe bywoorde 

werkwoorde wat 'n beweging in 'n sekere rigting aandui asook die rol van 

werkwoordagtervoegsels. 

Hoofstuk 5 behels 'n ondersoek na tyddeiksis in Noord-Sotho, en aspekte waaraan besondere 

aandag gegee sal word sluit onder meer die volgende in: 

tyd en aspek 

absolute en relatiewe tyd 

linguistiese verwysing na tyd 

temporale demonstratiewe 

temporale bywoorde 

teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd 

werkwoordvorme met 'n futuritiewe betekenis. 

In Hoofstuk 6 word diskoersdeiksis in Noord-Sotho ondersoek en word daar ook aangetoon 

hoe diskoersdeiksis aansluiting vind by die ander deiktiese kategoriee. Die diskoersdeiktiese 

funksie van die volgende kategoriee geniet spesifieke aandag: 

demonstratiewe 

demonstratief-kopulatiewe 

temporale bywoorde 

identifiserende kopulatief 

kwalifikatiewe 

onderwerpskakels, voorwerpskakels en voornaamwoorde 

voegwoorde. 
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In Hoofstuk 7 word die belangrikste bevindinge van hierdie ondersoek opgesom en word die 

relevansie van deiksis as semantiese kategorie vir die beskrywing van die grammatika van 

Noord-Sotho saamgevat. 
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HOOFSTUK2 

PERSOONSDEIKSIS 

2.1 INLEIDING 

Trask (1993: 206) definieerdie begrip grammatiese persoon as 

"A deictic grammatical category which primarily distinguishes among entities 

in terms of their role, if any, in a conversational exchange. The three-way 

distinction among first person (the speaker), second person (the addressee) 

and third person (everyone and everything else) appears to be universally 

expressed in languages." 

In 'n gespreksituasiebehels persoonsdeiksisdus die sprekeras eerste persoon, die hoorder(s) 

of aangesprokene(s)as tweede persoon, en die derde persoon of persone waaroorgepraat 

word indien hy/sy/hulle/dit in die gespreksituasie teenwoordig is. 

Vir enige taaluiting is die deiktiese kem of sentrum die spreker. Hy/sy besluit watter persone 

as onderwerp en voorwerp van die sin gegrammatikaliseer word. Die keuse van die 

onderwerp of saak waaroor gepraat word, le uitsluitlik by die spreker. Die spreker vorm as't 

ware die middelpuntvliedendekrag waarom die gesprek wentel. Hy/sy maak gebruik van die 

onderwerp- en voorwerpskakels van die eerste persoon en van die refleksiefprefiks om na 

hom-/haarself te verwys, terwyl die onderwerp- en voorwerpskakels van die tweede persoon 

(enkel- en meervoud) na die hoorder(s) of aangesprokene(s)verwys. Daar hoef nie 'n derde 

persoon in die gesprek te figureer nie, aangesien die saak waaroor gepraat word die spreker 

self kan wees, of die hoorder, of beide. Die spreker kan egter deur middel van naamwoorde 

en voomaamwoorde na die ander persoon of saak waaroor daar gepraat word (derde 

persoon) verwys. Wanneer die derde persoon fisies in die gespreksituasie teenwoordig is, is 

hy/sy/dit deikties en kan daar na hierdie persoon deur middel van onderwerp- en voorwerp

skakels verwys word sonder dat 'n antesedent/e vooraf in die diskoers bekend gestel is. Die 

referent van die derde persoon is dan in die buiteta~lse konteks van die diskoers teenwoordig. 

lndien die derde persoon egter nie in die buitetaalse konteks teenwoordig is nie, kan hierdie 

persoon nie as deikties vertolk word nie. Nadat 'n derde persoon aan die aangesprokene 
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bekend gestel is, kan daar diskoers- of teksdeikties na die antesedent van hierdie persoon 

deur middel van voomaamwoorde verwys word. Hierdie aangeleentheid word in Hoofstuk 6 

volledig bespreek. 

Ingram (1971b) stel die verskil tussen deiktiese en grammatiese persoon duidelik: deiktiese 

persoon word gemerk deur die terme spreker, hoarder en ander en dit behels die rolle van die 

persone wat in die gespreksituasie teenwoordig is, terwyl grammatiese persoon gemerk word 

as eerste, tweede en derde persoon/persone. Deiktiese persoon is dus 'n diskoers oftewel 

pragmatiese begrip wat nie vormlik/grammaties gemarkeer word nie omdat dit in die ekstra

linguistiese werklikheid setel. Grammatiese persoon is 'n linguistiese begrip wat o.m. vormlik 

deur middel van die taal se kongruensiesisteemgemarkeerword. Die deiktiese persone word 

dus as sintaktiese onderwerpe en voorwerpe gegrammatikaliseer. Vergelyk byvoorbeeld die 

volgende Noord-Sotho sin: 

(1) Lesibana a re, "Mamahlo, ke go bileditse mo gore re tlo boledisana ka lerato 

la ka /eo ... n 

(Palaki Tsebe, 1983: 6) 

Lesibana se toe, "Mamahlo, ek het jou hierheen ontbied, sodat ons met mekaar 

sal praat oor daardie lief de van my ... " 

Lesibana en Mamahl6 is die deiktiese persona: Lesibana as die spreker en Mamahl6 as die 

hoorder of aangesprokene. In die eerste sinsdeel Lesibana a-re word Lesibana aan die leser 

bekend gestel as die spreker (deiktiese persoon) van die sin wat gaan volg. In die 

daaropvolgende deel (Mamahlo, ke-go-bileditse mo) is die sintaktiese onderwerp die eerste 

persoon enkelvoud wat verteenwoordig word deur die onderwerpskakel van die eerste 

persoon enkelvoud, naamlik ke-. Mamahlo is ook 'n deiktiese persoon (hoorder) in die rol van 

sintaktiese voorwerp en word verteenwoordigdeurdie voorwerpskakelvan die tweede persoon 

enkelvoud, naamlik -go-. In die laaste deel van die sin (gore re-tlo-boledisana ka lerato la ka 

leo) is Lesibana en Mamahl6 steeds die deiktiese persone ( spreker en aangesprokene ), maar 

ook die onderwerp van die frase. Die onderwerpskakel van die eerste persoon meervoud re

korefereer met die deiktiese persone Lesibana (spreker) en Mamahl6 (aangesprokene). 

Die saak waaroor gepraat word, is lerat6 la ka leo wat sintakties deel uitmaak van die 

bywoordelike frase ka lerato la ka leo. lerato la ka leo is dus die grammatiese derde persoon, 
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maar is nie deikties nie omdat /erato . . . nie fisies teenwoordig is of kan wees in die 

gespreksituasie nie. 

Ingram (1971b) gebruik die volgende kenmerkspesifikasies1 om die verskillende persoonlike 

voomaamwoorde te karakteriseer: 

'ons-eksklusief: {+sp, -hr, +X} 

'ons-inklusief: {+sp, +hr, +X} 

'ek': {+sp, -hr, -X} 

'hulle': {-sp, -hr, +X"} 

'hy, sy, dit': {-sp, -hr, +X} 

'jy': {-sp, +hr, -X} 

'julle': {-sp, +hr, +X"} 

Die gebruik van die pronomina van die verskillende persone wanneer hulle as lede van 'n 

saamgestelde onderwerp of voorwerp optree, word in par. 2.5. volledig bespreek. 

2.2 EERSTE EN TWEEDE PERSOON 

Die eerste persoon as spreker en die tweede persoon as aangesprokene/hoorder van die 

uiting word in Noord-Sotho sintakties gegrammatikaliseer as absolute voornaamwoorde, 

voorwerpskakels en onderwerpskakels 2: 

Persoon Onderwerpskakel Voorwerpskakel Absolute 

Voornaamwoord 

Eerste persoon enkelvoud ke- -n- nna 

Eerste persoon meervoud re- -re- rena 

Tweede persoon enkelvoud 0- -go- wen a 

Tweede persoon meervoud le- -le- /ena 

1sp = spreker; hr= hoorder/aangesprokene; X = ander; n = getal 

2Die onderwerpskakels soos wat dit in die indikatiewe modus (prinsipiele vorm) gebruik word, word 
hier aangegee. Vergelyk Poulos & Louwrens (1994). 
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(Dit is belangrik om daarop te let dat die eerste en tweede persone se voomamwoorcle 

uiteraard nie sintakties in die uiting hoef te figureer nie. As spreker en hoarder is hulle in die 

gespreksituasie teenwoordig, maar nie noodwendig as die onderwerp of voorwerp van die sin 

nie. (Die rol van die derde persoon (die saak waaroor daar gepraat word) is anders en word 

in par. 2.3 bespreek.) 
.f 

Vergelyk die volgende voorbeelde waar die gebruik van die pronomina van die eerste persoon 

enkelvoud ge"illustreer word: 

(2a) Nna ke a sepela. (Absolute voomaamwoorcl) 

'Ek loop.' 

(2b) Ke a sepe/a. {Onderwerpskakel) 

'Ek loop.' 

(2c) 0 a ntseba. (Voorwerpskakel) 

'Hy ken my.' 

Die absolute voomaamwoordevan die eerste en tweede persoon se primere funksie is die van 

voomaamwoord omdat hulle nie in apposisie tot 'n naamwoord kan optree nie. Die 

eenvoudige rede hiervoor is dat daar nie naamwoorde in die leksikon van Noord-Sotho 

bestaan waarvan hulle afgelei is nie. (Hierdie voornaamwoorde verskil dus van die van die 

derde persoon aangesien die absolute voomaamwoord van die derde persoon primer 'n 

bepaler is en slegs sekonder kan aanspraak maak op voomaamwoordelike status wanneer 

die naamwoorde waarmee hulle kongrueer en korefereer weggelaat is uit die diskoers. 

(Vergelyk Louwrens (1981) en Wilkes (1976) in die verband.) 

Louwrens ( 1991: 14) en ( 1994a: 46) verwys na die bepaaldheid van grammatiese onderwerpe. 

'n Grammatiese onderwerp se hoofkenmerk is dat dit deur middel van die onderwerpskakel 

met die werkwoorcl kongrueer. Sulke onderwerpe is altyd bepaald. Vergelyk byvoorbeeld 

(3a) Wena o sepele! 

'Jy moet loop!' 
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Die onderwerp van hierdie sin is die tweede persoon enkelvoud wena, wat deur middel van 

die onderwerpskakel o- met die werkwoord kongrueer. Hierdie onderwerp is semanties 

bepaald omdat dit deikties na die aangesprokene verwys, terwyl dit ook grammaties bepaald 

is vanwee die verpligte kongruensie daarvan met die werkwoord. 

Anderson & Keenan (1985: 260) wys daarop dat alhoewel die eerste en tweede persone 

vanselfsprekend deikties is, hulle ook 'n non-deiktiese rol kan vervul. In 'n sin soos When 

you're hot, you're hot is die voomaamwoord van die tweede persoon onpersoonliken non

deikties, omdat you nie na 'n spesifieke tweede persoon enkel- of meervoud (die 

aangesprokene/s)verwys nie, maar na enige persoon in die algemeen. 

Volgens Lyons (1968: 276) is die voomaamwoorde van die eerste en tweede persoon 

noodwendig bepaald, terwyl die voomaamwoordevan die derde persoon bepaald of onbepaald 

kan wees. In die Noord-Sotho spreekwoorde hieronder vervul die tweede persoon 'n non

deiktiese rol omdat die interpretasie daarvan nie direk afhanklik is van die ekstra-linguistiese 

konteks nie. Gevolglik is jy onbepaald omdat dit na enige persoon kan verwys en nie 

noodwendig na die aangesprokene nie. Daar kom dus gevalle in Noord-Sotho voor waar die 

tweede persoon semanties onbepaald is, alhoewel die tweede persoonsonderwerp 

grammaties bepaald is. Bepaalde (grammatiese) onderwerpe kongrueer met die werkwoord 

in Noord-Sotho soos wat dit uit die onderstaande sinne blyk. 

(3b) o se bone tho/a boreledi, teng ga yona go a baba. 

'Jy moenie na die bitterappel se gladheid kyk nie, binne is hy bitter.' 

m.a.w. Skyn bedrieg. 

(3c) Lege o ka e buela Jeopeng magokobu a t/6 go bona. 

'Al sou jy dit in die sloot afslag, sal die kraaie jou sien'. 

m.a.w. As jy iets in die geheim doen, sal dit geopenbaarword. 

(3d) 0 se bone go aka/ala ga bon6ng, go wa fase ke ga bona. 

'Jy moenie dat die gesweef van die aasvoels jou be"indruk nie, om neer te val is hul 

voorland.' m.a.w. Hoogmoed kom tot 'n val. 

Die tweede persoon is die onderwerp van die sin, maar die grammatiese tweede persoon 
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enkelvoud korefereernie met die deiktiese persoon (aangesprokene)nie. 

Anderson & Keenan (1985) maak ook melding van die feit dat Engels nie 'n onderskeid tref 

tussen die enkel- en meervoudsvorm van you nie. In Noord-Sotho kan die pronomina van die 

eerste en tweede persoon meervoud tweeledig aangewend word. Eerstens om gewoonweg 

na die eerste en tweede persoon meervoud te verwys, en tweedens om na die eerste en 

tweede persoon enkelvoud, maar op 'n respeksvolle wyse/in formele taal, te verwys. Vergelyk 

die volgende voorbeelde: 

( 4a) Ke a leboga. 

'Dankie.' (letterlik 'ek se dankie') 

(4b) Re a leboga. 

'Ek dank u.' (letterlik 'ons se dankie') (Gese deur 'n individu) 

(4c) Ke a go dumedisa. 

'Ek groetjou.' 

(4d) Ke a le dumedisa. 

'Ek groet u.' (letterlik 'ek groetjulle') (Gerig aan 'n enkeling) 

In voorbeeld (4b) word die pronominale vorm van die eerste persoon meervoud re- gebruik om 

dank op 'n respeksvolle wyse uit te spreek. Sintakties is die eerste persoon meervoud dus 

die onderwerp van die sin terwyl die eerste persoon enkelvoud die rol van spreker beklee. 

In voorbeeld (4d) is die sintaktiese voorwerp van die sin die tweede persoon meervoud wat 

gemerk word deur die voorwerpskakel van die tweede persoon meervoud -le-. Die 

aangesprokeneis egter die tweede persoon enkelvoud. (Vergelyk ook Hoofstuk 3 oor hierdie 

aangeleentheid.) 
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2.3 DIE DERDE PERSOON 

Volgens Lombard et al (1985: 86) verwys die derde persoon na 

"die persoon, persone, voorwerp, voorwerpe waaroor in die gespreksituasie 

gepraat word of waama in 'n gesprek verwys word." 

Wat die Bantoetale betref, som Kosch (1991: 133) die situasie s6 op: 

" ... the noun classes together constitute the third person. 'Person' in Bantu may 

be expressed by independent words . . . or by subjectival and objectival 

concords." 

In teenstelling met die eerste en tweede persone wat normaalweg1 altyd deikties is, kan die 

derde persoon net onder sekere omstandighede die eienskap vertoon. Die eerste en tweede 

persone se referente is altyd in die ekstra-linguistiese konteks van die gespreksituasie 

teenwoordig en hoef as sodanig nooit in die diskoers bekend gestel te word nie. Daar bestaan 

in ieder geval nie naamwoordelike antesedente vir die eerste en tweede persone nie. 

Wanneer die derde persoon nie in die gespreksituasie teenwoordig is nie (of nie dee I uitmaak 

van die ekstra-linguistiese werklikheid nie ), moet hy/sy/dit eers deur die spreker aan die 

aangesprokene bekend gestel word. Dit word gewoonlik gedoen deur middel van 'n 

naamwoord wat na die referent verwys. Enige verdere verwysing na hierdie derde persoon 

geskied binne dte diskoers of teks deur middel van diskoersdeiktiese uitdrukkings soos 

voomaamwoorde en kongruensiemorfeme. Derde persoonsvoomaamwoorde en bepaalde 

naamwoordstukkeword deur Anderson & Keenan (1985}as ''weak deictics" beskou aangesien 

hierdie voomaamwoorde en naamwoordstukke eerder anafories as deikties is. In terme van 

Lyons {1977b) se teorie oor verwysing en diskoers- of teksdeiksis vervul hierdie anafore 'n 

diskoersdeiktiese funksie. Hierdie aangeleentheidword in Hoofstuk 6 volledig bespreek. 

Wanneer die derde persoon egter fisies in die gespreksituasie teenwoordig is, is dit vir die 

spreker onnodig om hom/haar/dit eksplisiet aan die aangesprokene bekend te stel, alvorens 

daar na hom/haar/dit deur middel van voomaamwoordeverwys kan word. Die rede hiervoor 

3
Dit sluit gevalle uit waar die skakels van die eerste en tweede persoon op 'n non-deiktiese wyse 

in spreekwoorde soos (3b - d} aangewend word. 
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is dat daar by die aangesprokene geen twyfel kan bestaan oor wie die referent is waama die 

spreker verwys nie. Vergelyk byvoorbeeld die volgende voorstelling van 'n gespreksituasie: 

'n Ma staan saam met haar kind by die leeuhok in die dieretuin. Die kind beweeg te na aan 

die hok en die ma se: 

(5) Hlokomela! E tlo go Joma! 

'Pasop! Hy sal jou byt!' 

Daar sal geen twyfel by die kind bestaan oor wie of wat die hy is waarvan haar ma praat nie. 

Dit is dus nie nodig dat die ma eers moet se dat dit die leeu is waarna sy verwys as sy die 

onderwerpskakel van die Klas 9-naamwoord tau 'leeu' gebruik om na die leeu te verwys nie. 

Die onderwerpskakel e- vervul in hierdie konteks nie 'n anaforiese funksie nie omdat daar nie 

'n naamwoordelike antesedent in die voorafgaande diskoers is waama dit kan verwys nie. 

Die onderwerpskakel verwys direk na die referent in die ekstra-linguistiese werklikheid en 

daarom het die derde persoon wat hier grammaties as die onderwerp van die sin optree, 'n 

deiktiese karakter. 

2.4 INTERROGATIEWE WOORDE 

Aangesien die eerste en tweede persoon altyd in enige diskoers identifiseerbaar is, 

verteenwoordig hulle ou informasie. Louwrens (1991: 136) wys daarop dat informasie wat aan 

die spreker en hoorder bekend is, nie bevraag kan word nie. As sulks kan die eerste en 

tweede persoon dus nie aan bevraging onderwerp word nie. Die derde persoon (wat menslik 

of nie-menslik kan wees) kan egter bevraag word omdat dit nie altyd ou informasie 

verteenwoordig nie. 

'n Deiktiese sowel as 'n non-deiktiese derde persoon kan bevraag word, indien sodanige 

persoon nuwe informasie verteenwoordig. 'n Derde persoon wat in die gespreksituasie 

teenwoordig is (deiktiese derde persoon) en 'n derde persoon wat in die gespreksituasie 

afwesig is (non-deiktiese derde persoon) kan bevraag word d.m.v. interrogatiewe woorde. 

Uiteraard word hier net aandag gegee aan die bevraging van 'n deiktiese derde persoon. 

Indian die derde persoon [+menslik] is, word die interrogatiewe naamwoorde mang? 'wie?' 

(enkelvoud)en bomang? 'wie?' (meervoud) gebruik om die betrokke saak te bevraag. Hierdie 
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vraagwoorde sal net in hoogs gespesifiseerde gespreksituasies gebruik word om 'n deiktiese 

derde persoon (m.a.w. 'n derde persoon wat in die gespreksituasie teenwoordig is, maar wat 

uit die spreker se oogpunt nuwe informasie verteenwoordig)te bevraag. 

Gestel 'n blinde persoon is in gesprek met iemand en die blinde persoon kom skielik agter dat 

'n derde persoon hom/haar by hulle aangesluit het, dan kan die blinde persoon as spreker 

frases soos die in (6a) en (6b) gebruik om die identiteit van die onbekende derde persoon of 

persone vas te stel: 

(6a) Ke mang yo a tsenego? 

'Wie [enke~voud] is dit wat inget<om het?' 

(6b) Ke bomang ba ba tsenego? 

Wie [meervoud] is dit wat ingekom het?' 

In (6a) bevraag mang? die derde persoon enkelvoud en neem dit die kongruensiemorfemevan 

Klas 1. In (6b) bevraag die interrogatiewenaamwoord bomang? die derde persoon meervoud 

en neem dit die kongruensiemorfemevan Klas 2. 

Wanneer die deiktiese derde persoon egter [-menslik] is, word die interrogatiewe naamwoord 

eng? 'wat?' vir die bevraging van beide enkelvoud en meervoud gebruik. 'n Voorbeeld van 

so 'n gespreksituasie sou kon wees waar twee persone in gesprek is en in hulle 

teenwoordigheid (nie noodwendig as die onderwerp van bespreking nie) is 'n voorwerp of 

voorwerpe wat aan een van die twee gespreksgenote onbekend is. Hy/sy tel dit op en vra 

dan: 

(7a) Ke eng ye? 

'Wat is dit hierdie [enkelvoud]?' 

of 

(7b) Ke eng tSe? 

'Wat is dit hierdie [meervoud]?' 
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afhangende daarvan of hy/sy na een of meer as een voorwerp/e verwys. 

In (7a) bevraag die vraagwoord eng? 'n enkelvoudige voorwerp soos blyk uit die gebruik van 

die demonstratiewevoomaamwoordvan Klas 9 wat 'n enkelvoudsklasis. Die demonstratiewe 

voomaamwoord ye vervul sintakties die rol van voorwerp. In (7b) word 'n meervoudige 

voorwerp bevraag aangesien die demonstratiewe voomaamwoord tse wat as voorwerp van 

die sin optree na naamwoorde in Klas 10 verwys. Die vorm van die vraagwoord eng? is egter 

dieselfde as in (7a). Anders as by die vraagwoord mang? wat 'n meervoudsprefiks bo- kan 

neem, tree eng? op saam met enkelvoudige en meervoudige voorwerpe wat deur die 

spesifikasie [-menslik] gekenmerk word. 

2.5 SAAMGESTELDE ONDERWERPE EN VOORWERPE 

Die spreker en aangesprokene kan as die onderwerp of voorwerp van die uiting 

gegrammatikaliseerword. Die deiktiese persona kan dus terselfdertyd ook as grammatiese 

persona in die rol van onderwerp of voorwerp optree. Die eerste persoon kan bowendien 

ender sekere omstandighede die tweede of derde persoon by hom-/haarself insluit as 

onderwerp van die sin. Wanneer die eerste en tweede persona saam die grammatiese 

onderwerp of voorwerp van die sin uitmaak, word die skakels van die eerste persoon 

meervoud gebruik om na die spreker en aangesprokene as saamgestelde onderwerp of 

voorwerp te verwys, byvoorbeeld 

(8a) (Nna le wena) Re sepele gona bjale. 

'(Ek en jy) Ons [inklusief] meet nou dadelik loop.' 

Dieselfde geld ook wanneer die eerste en 'n [+menslike] derde persoon die grammatiese 

onderwerp of voorwerp is, en waar die skakel van die eerste persoon meervoud gebruik word, 

byvoorbeeld 

(8b) (Nna le mogatsaka) Re sepele gona bjale. 

'(Ek en my man/vrou) Ons [eksklusief] meet nou dadelik loop.' 

Wanneer die aangesprokene sowel as 'n [+menslike] derde persoon die saamgestelde 

onderwerp of voorwerp van die sin is, word daar gesamentlik na hulle deur middel van die 
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skakels van die tweede persoon meervoud verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(8c) (Wena le ngwanago) Le sepele gona bjale. 

'(Jy en jou kind) Julle moet nou dadelik loop.' 

Wanneer die eerste of tweede persoon meervoud egter nie-menslike referente insluit, 

byvoorbeeld nna le dimpsa tsa ka 'ek en my honde' of wena le dimpsa tsa gago 'jy en jou 

honde', laat die sintaktiese reels van Noord-Sotho dit nie toe dat hierdie saamgestelde 

onderwerp die kongruensiemorfemevan die eerste of tweede persoon meervoud genereer nie. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(8d) *Nna le dimpsa tsa ka re sepetse. 

'Ek en my honde (ons) het geloop.' 

(8e) *Wena le dimpsa tsa gago le sepetse. 

'Jy en jou honde Oulle) het geloop.' 

In voorbeelde (8f) en (8g) tree die pronomina van die eerste en tweede persoon enkelvoud 

(ke- en o- onderskeidelik) as die grammatikale onderwerp van die sin op, terwyl die nie

menslike komponent van die onderwerp ( dimpsa tsa kalgago) die assosierende bywoordelike 

prefiks le- neem. Hierdie bywoordelike frase (le dimpsa tsa kalgago) funksioneer dan as 

adjunk van die werkwoorde (ke-sepetse en o-sepetse onderskeidelik). Vergelyk byvoorbeeld 

(8f) Ke sepetse le dimpsa tsa ka. 

'(Ons) (ek en my honde) het geloop.' (letterlik 'Ek het geloop saam met my honde') 

(8g) o sepetse le dimpsa tsa gago. 

'(Julie) (Jy en jou honde) het geloop.' (letterlik 'Jy het geloop saam met jou honde') 

Dieselfde beginsel geld ook indien die derde persoon as onderwerp van die sin [+menslike] 

sowel as [-menslike] referente verteenwoordig. Die [+menslike] komponent van die 

saamgestelde onderwerp tree as die grammatiese onderwerp van die sin op terwyl die 

[-menslike] deel die assosierende bywoordelike prefiks le- neem. Vergelyk byvoorbeeld 
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(8h) *Vena le dimpsa tsa gagwe ba tlile. 

'Hy en sy honde (hulle) het gekom.' 

(Bi) o tlile le dimpsa tsa gagwe. 

'(Hulle) (Hy en sy honde) het gekom.' (letterlik 'Hy het gekom saam met sy honde') 

Omdat voorwerpskongruensie nie in Noord-Sotho verpligtend is nie, bestaan daar nie 

soortgelyke beperkings op die samestelling van menslike en nie-menslike sake wat in 'n 

voorwerpsrelasie tot die werkwoord staan nie. Dit is slegs wanneer diskoersfaktore vereis dat 

die voorwerp gepronominaliseer word dat kongruensiemorfeme ter sprake kom. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(8j) Ba bone nna le mpsa. 

'Hulle het my [+fokus] en die hond gesien.' 

(Bk) Ba mpone le mpsa. 

'Hulle het my saam met die hond gesien.' 

(81) Ba mpone le yona. 

'Hulle het my gesien saam met hom.' 

Soos uit die bostaande voorbeelde blyk, kan daar nie 'n voorwerpskakel gebruik word om na 

die saamgestelde voorwerp 'eerste persoon enkelvoud [+menslik] en die hond [-menslik]' te 

verwys nie. In (8j) word die absolute voomaamwoord van die eerste persoon enkelvoud nna 

in die basiese objeksposisie, naamlik postverbaal, aangetref, terwyl die nie-menslike element 

van die saamgestelde voorwerp die assosierende bywoord prefiks le- neem soos in die geval 

van saamgestelde onderwerpe. (Vergelyk Bf en 8g hierbo.) In (8k) word die voorwerpskakel 

van die eerste persoon enkelvoud aan die werkwoord geprefigeer, terwyl daar in (81) na die 

nie-menslike deel van die voorwerp verwys word deur middel van die absolute voomaamwoord 

van Klas 9 yona. In (8j) word nie een van die twee lede van die saamgestelde voorwerp 

gepronominaliseernie, in (8k) word die [+menslike] lid van die voorwerp gepronominaliseer 

deur middel van sy voorwerpskakel, en in (81) word albei lede van die saamgestelde voorwerp 

gepronominaliseer: die menslike lid deur middel van sy voorwerpskakel en die nie-menslike 

lid deur middel van sy absolute voomaamwoord. 
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Dieselfde beginsel sou ook geld vir saamgestelde voorwerpe waar die menslike lid die derde 

persoon is. Vergelyk byvoorbeeld 

(8m) 0 bone mosemane le mpsa. (mosemane = derde persoon, [+menslik]) 

'Hy het die seun en die hond gesien.' 

(8n) O mmone le mpsa. 

'Hy het hom saam met die hond gesien.' 

(80) 0 mmone le yona. 

'Hy het hom gesien saam met hom.' 

2.6 REFLEKSIEWE 

Anderson & Keenan (1985: 264) wys daarop dat die refleksiewe vorm in tale soos Hindi, 

Kannada en Malgassies 'n enkele foneem is wat vir alle persone gebruik word. Dieselfde geld 

vir Noord-Sotho, naamlik dat die refleksiefprefiks uit 'n enkele foneem -i- bestaan wat nie 

volgens die klas of persoon waama dit verwys wissel nie. Hierdie refleksiefprefiks veroorsaak 

egter 'n verskeidenheid klankveranderings wat afhang van die aard van die 

aanvangskonsonant van die werkwoordstam waaraan dit geprefigeerword4, byvoorbeeld 

(9a) Ke a ipona seiponeng. (-i- + -bona = -ipona) ( eerste persoon) 

'Ek sien myself in die spieel.' 

(9b) o itheketse diaparo tse botse. (-i- + -reketse = -itheketse) (tweede persoon) 

'Jy het vir jouself mooi klere gekoop.' 

(9c) Ba ithutile go otlela mmotoro. (-i- + -rutile = -ithutile) (derde persoon) 

'Hulle het hulself leer motor bestuur.' 

In (9a) is die eerste persoon enkelvoud tegelyk spreker, onderwerp en semantiese voorwerp 

van die sin. In (9b) is die tweede persoon enkelvoud die aangesprokene sowel as die 

4
Die omvang van hierdie klankveranderings sal nie hier bespreek word nie, aangesien dit nie binne 

die kader van deiksis val nie. Vergelyk in die verband Poulos & Louwrens (1994: 186-188). 
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grammatiese onderwerp en semantiese voorwerp van die sin. In (9c) is die spreker en 

aangesprokene nie gegrammatikaliseer nie, terwyl die derde persoon meervoud die 

grammatiese onderwerp en tegelykertyd die semantiese voorwerp van die sin is. 

Die refleksiefprefiks -i- van Noord-Sotho word dus gebruik wanneer die onderwerp van die sin 

ook terselfdetyd die voorwerp is. Wanneer die grammatiese onderwerp en semantiese 

voorwerp van die sin na die eerste persoon verwys, is die onderwerp en voorwerp tegelyk ook 

die spreker, en wanneer die grammatiese onderwerp en voorwerp van die sin na die tweede 

persoon verwys, is die onderwerp en voorwerp tegelyk ook die aangesprokene. 

2. 7 INSTRUKSIES ("DIRECTIVES") 

Louwrens {1994a: 55) beskryf die term instruksies ("directives") as 

"A term used in the study of speech acts to refer to that category of linguistic 

expressions which are used by the speaker to instruct the addressee to carry 

out some actions ... " 

Louwrens (1991: 38-39) wys daarop dat instruksies deontiese modaliteit uitdruk en hy 

onderskei tussen twee tipes, naamlik die wat daarop gemik is om 'n aksie van die 

aangesprokenete verkry en die wat 'n aksie van 'n derde party verlang deur bemiddeling van 

die aangesprokene. Die eerste tipe verwys na imperatiewe en laasgenoemde na hortatiewe. 

Hy wys vetder daarop dat subjunktiewe wat aan die tweede persoon gerig word, uit 'n 

diskoers-pragmatiese oogpunt ook as imperatiewe beskou behoort te word. 

2.7.1 Hortatiewe 

Benewens die siening van Louwrens (1991) hierbo, naamlik dat hortatiewe gebruik word om 

'n aksie of reaksie van 'n derde party te verkry met die hulp van die aangesprokene as 

tussenganger, se Lombard et al (1985: 157) en Louwrens (1994a: 77) dat hortatiewe gebruik 

word om wense en versoeke te verwoord. Louwrens (1991: 41) wys daarop dat hortatiewe 

strukture wat A- sowel as nke insluit, gebruik word vir versoeke, terwyl die sender nke gebruik 

word vir indirekte bevele aan die derde persoon met die tweede persoon as tussenganger. 

In laasgenoemde geval bly die tweede persoon die aangesprokene, maar die derde persoon 
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is die een wat die handeling moet uitvoer. 

2.7.1.1 Hortatiewe Bevele 

Hortatiewe bevele is altyd indirek omdat hierdie strukture in Noord-Sotho gebruik word om 

bevele via die tweede persoon aan die derde persoon te rig. Die omstandighedewaarbinne 

die spreker hom-/haarself bevind is van s6 'n aard dat hy/sy nie die bevel direk aan die derde 

persoon kan rig nie en daarom word daar van die tweede persoon as tussenganger gebruik 

gemaak. Die voorbeeld hieronder illustreer die gebruik. Die derde persoon tree hier as die 

grammatiese onderwerp van die sin op, terwyl die eerste en tweede persona wat uiteraard die 

spreker en aangesprokene is, nie in die uitdrukking gegrammatikaliseerword nie: 

(10) • ... Re tla no rakadisana le molato woo se nago ntlha fa naa? A di ye gaSekwala." 

n ••• Salons nou maar hier bly worstel met 'n probleem waarvan ons nie kop of stert kan 

uitmaak nie? Laat dit aan die Sekwala-mense oorgedra word.• 

(Franz, s.j.: 68-69) 

In die sin A-di-ye ga Sekwala kom die onderwerpskakel di- van die derde persoon voor. Die 

derde persoon is dus die onderwerp van die sin. Die spreker en aangesprokene is nie 

gegrammatikaliseer nie. Die aangesprokene word egter as een enkele persoon aangedui 

omdat die morfeem -ng nie aan die werkwoord gesuffigeer is nie. Hierdie is 'n indirekte bevel 

omdat dit nie direk aan die persoon/persone wat die handeling moet uitvoer, gerig word nie. 

Die feit dat die hortatief hier gebruik word, dui daarop dat dit nie noodwendig die 

aangesprokene is wat vir die uiteindelike voltrekking van die handeling verantwoordelik gehou 

word nie. 

lndirekte bevele kom ook in 'n ander vorm voor, naamlik waar die eerste persoon die 

onderwerpvan die frase is. In voorbeelde(11a) en (11b) is die eerste persoon die onderwerp 

en is hy dus die persoon wat die handeling sal uitvoer. Streng gesproke sou 'n mens verwag 

dat die voltrekking van die handeling afhanklik is van die aangesprokene se ingesteldheid 

jeens die spreker se voomeme, maar deur die struktuur sender nke te gebruik, suggereer die 

spreker juis dat hy nie die uitvoer van die handeling beskou as afhanklik van die 

aangesprokene se inskiklikheid te wees nie. Hier is dus nie sprake van 'n versoek nie. 

Vergelyk byvoorbeeld 
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(11a) •Lenna nka se sa du/a Mna Maleka. Ake ye mt>Somong ... • 

(Bopape,1982: 161) 

"Ook ek kan nie meer sit nie Mnr Maleka. Laat ek werk toe gaan ... " 

(11 b Leepile: "A ke go tsenele ganong, Tata ... " 

Leepile: "Laat ek jou in die rede val, Ag bare ... " 

(Franz, s.j.: 64-65) 

Die spreker kan ook die onderwerpskakelvan die eerste persoon meervoud eksklusief gebruik, 

d.w.s. deur die aangesprokenenie daarby in te sluit nie. Vergelyk byvoorbeeld 

(12) Maaberone: •Ke le botse?" 

Maaberone: "Moet ek vir ju/le vertel?" 

Bangwe: (Ba tlogela malwala ba mo dikanetsa.) "A re kwe, hler 

Ander: (Hune los die maalk/ippe en omring haar.) "Laat ons tog hoorl" 

(Franz, op cit: 14-15) 

Hier is dit duidelik dat die aangesprokene, naamlik Maaberone nie ingesluit word wanneer die 

spreker 'ons' gebruik nie. Hierdie kan ook as 'n soort indirekte bevel beskou word, omdat die 

aangesprokene nie die onderwerp van die hortatiewe frase is nie. Sy moet toesien dat die 

nuus aan die nuuskierige persone oorgedra word. Wanneer 'ons' in 'n hortatief deur die 

spreker eksklusief gebruik word, m.a.w. wanneer die aangesprokenenie daarby ingesluit word 

nie, kan die hortatief as indirek beskou word. 

Die derde persoon kan ook as die voorwerp van hortatiewe optree, soos in die volgende 

voorbeeld waar die derde persoon se voorwerpskakel -mo- in die werkwoord voorkom: 

(13) "A re mo fe nako, Tsokotli o tla baa bona tsela ya nnete." 

(Bopape,1982:42) 

"Kom ons gee hom tyd, Tsokotli sal wel die regte pad sien." 

Hier is die spreker en die aangesprokenesaam die onderwerp van die frase a-re-mo-fe nako. 

Die sprekergebruikdie onderwerpskakelvan die eerste persoon meervoud re- om gesamentlik 

na homself en die aangesprokene te verwys, d.w.s. inklusief. Hierdie is 'n indirekte bevel 
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omdat die aangesprokene die een is wat saam met die spreker die handeling sal uitvoer. 

Omdat die meervoudsuffiks -ng nie voorkom nie, bestaan die onderwerp uit die spreker en net 

een aangesprokene. 

lndien die spreker en meer as een aangesprokenedie onderwerp van die hortatiewe versoek 

uitmaak, sal die konstruksie s6 daar uitsien: 

( 14) "A re yeng, basadi. A re yeng." 

(Matome Fela, 1961: 8) 

"Kom ons gaan, vrouens. Kom ons gaan." 

Die meervoudsuffiks -ng dui hier aan dat die onderwerp uit die spreker plus meer as een 

aangesprokene bestaan. 

2. 7.1.2 Hortatiewe Versoeke 

(i) Direkte versoeke 

Hortatiewe konstruksies word ook aangewend om direkte versoeke uit te druk. Hierdie 

versoeke word direk aan die tweede persoon gerig. Vergelyk byvoorbeeld die volgende 

aanhalings waar die tweede persoon as aangesprokeneook die onderwerp van die frase is: 

(15a) "Brenda, a nke o ntheeletSe hie!" 

(Bopape,1982: 129) 

"Brenda, luister asseblief na my!" 

(15b) Badimo beso, ake le mpheng maatla ... " 

(Matome Fela, 1961: 16) 

"Ons voorvaders, gee u [meervoud] my krag ... " 

In (15a) is die aangesprokenenet een persoon, naamlik Brenda. Sy is ook die onderwerpvan 

die frase soos wat blyk uit die gebruik van die onderwerpskakel van die tweede persoon 

enkelvoud o-. In (15b) is die aangesprokenesmeer as een persoon. Getuienis hiervan is die 

gebruik van die onderwerpskakelvan die tweede persoon meervoud le- sowel as die morfeem 
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-ng wat aan die werkwoorcl gesuffigeer is. In beide voorbeelde tree die tweede persoon as 

onderwerp van die frase op en daarom kan hierdie as direkte versoeke getipeer word. 

(ii) lndirekte versoeke 

lndirekte hortatiewe versoeke bestaan uit strukture wat nke of ke insluit en waarvan die 

onderwerp nie die tweede persoon is nie. Die onderwerp van die hortatiewe werkwoord kan 

die eerste persoon enkelvoud wees soos in die volgende voorbeeld: 

(16) Dipsalme 21: 22 "A nke ke bege/e bana be§o /eina la gago ... " 

"Laat ek u naam aan ons kinders verkondig ... " 

Deur 'n hortatief wat nke bevat, te gebruik, erken die spreker dat die uitvoer van die handeling 

van die aangesprokene se inskiklikheid afhang. Dergelike strukture verwoord tipiese versoeke 

in die sin dat die aangesprokeneof daaraan kan voldoen, of kan weier. 

Die onderwerp van indirekte versoeke kan ook die dercle persoon wees in welke geval die 

tweede persoon versoek word om toe te sien dat die dercle persoon die handeling uitvoer. 

Vergelyk dle volgende voorbeeld: 

(17) A nke ba gotse mo/lo bjale. 

'Laat hulle nou asseblief die vuur maak.' 

In hierdie voorbeeld het die aangesprokene nog steeds 'n keuse of hy die derde persoon die 

vuur gaan laat maak of nie. 

2.7. 1.3 Hortatiewe wat 'n groetvorm uitdruk 

In die volgende voorbeelde word 'n hortatiewe konstruksie deur die spreker gebruik, alhoewel 

daar nie 'n versoek of bevel aan die aangesprokene of derde persoon gerig word nie, maar 

wel 'n groetvorm. Die sintaktiese onderwerp van die sin is onbepaald, en die getal 

aangesprokenes word aangedui deur die aan-/afwesigheid van die meervoudsmorfeem -ng. 

Vergelyk byvoorbeeld 
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(18a) A e be boroko. 

'Goeie nag.' [enkelvoud] 

( 18b) A e beng boroko. 

'Goeie nag.' [meervoud] 

Hierdie is voorbeelde van idiomatiese taalgebruik en die pragmatiese funksie van sodanige 

strukture kan nie in terme van begrippe soos bevel en versoek verklaar word nie. 

2. 7.2 lmperatiewe 

lmperatiewe konstruksies word deur die Noord-Sotho spreker gebrt.Jik om 'n direkte bevel aan 

die tweede persoon te rig. Soos hortatiewe, neem die imperatiewe werkwoord 'n 

meervoudsmorfeem -ng indien die bevel aan meer as een aangesprokene gerig word. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(19a) Sepe/a! 

'Loop (jy)!' [enkelvoud] 

( 19b) Sepe/ang! 

'Loop (julle )!' [meervoud] 

Wanneer die derde persoon as objek by imperatiewe bevele betrokke is, word sodanige objek 

sintakties as die voorwerp van die sin gemerk. Die grammatiese implikasie daarvan is dat die 

uitgang van die imperatiewe werkwoord na -e verander wanneer die voorwerpskakel van die 

derde persoon in die werkwoord voorkom. Vergelyk byvoorbeeld 

(20a) Di swa~ (dinku)! 

'Vang (jy) hulle (die skape)!' 

(20b) Di swareng (dinku)! 

'Vang (julle) hulle (die skape)!' 

In die bostaande voorbeelde is die spreker nie sintakties gemerk nie. Die tweede persoon 
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word nie deur 'n onderwerp- of voorwerpskakel in die sin verteenwoordig nie, maar die 

afwesigheid van -ng in (20a) dui aan dat die bevel aan net een persoon gerig word. Die 

suffiks -ng merk dus die tweede persoon as meervoudig (vergelyk 20b) terwyl die afwesigheid 

daarvan die tweede persoon as enkelvoudig merk (vergelyk 20a). Die derde persoon word 

in albei voorbeelde sintakties deur middel van die voorwerpskakel -di- gemerk en is dus die 

voorwerp van die sin. 

2. 7 .3 Subjunktiewe 

2. 7.3.1 Direkte bevele 

Sommige subjunktiewe strukture word in Noord-Sotho gebruik om bevele aan die tweede 

persoon te rig.5 Die meervoudsmorfeem -ng word soos in die geval van hortatiewe en 

imperatiewe aan die werkwoord gesuffigeer indien die bevel aan meer as een persoon gerig 

word. Vergelyk byvoorbeeld 

(21a} O sepele! 

'Jy moet loop!' [enkelvoud] 

(21b) Le sepeleng! 

'Julle moet loop!' [meervoud] 

In hierdie voorbeelde word die tweede persoon as die sintaktiese onderwerp van die sin 

gemerk deurdatdie onderwerpskakelvan die tweede persoon enkelvoud (21a) en die tweede 

persoon meervoud (21b) gebruik word. Bo en behalwe die onderwerpskakelswat op enkel-/ 

meervoudigheid van die aangesprokene dui, word hierdie eienskap ook deur die aan-/ 

afwesigheid van die meervoudsuffiks -ng aan die subjunktiewe werkwoorde gemerk. 

Subjunktiewe met die onderwerpskakel van die tweede persoon meervoud verteenwoordig 

dus gevalle van dubbelmarkering van die meervoudigheid van die aangesprokenes wanneer 

sulke werkwoorde boonop die agtervoegsel -ng vertoon. Dit verklaar waarom die gebruik van 

-ng in werkwoorde met die onderwerpskakel van die tweede persoon meervoud opsioneel is. 

5vergelyk Louwrens (1991: 39) vir 'n bespreking van die semantiese verskil tussen subjunktiewe 
bevele van hierdie aard en imperatiewe bevele. 
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2.7.3.2 lndirekte beve/e 

Subjunktiewe strukture kan egter ook gebruik word om indirekte bevele aan die derde persoon 

te rig. Die aangesprokene(tweede persoon)tree met anderwoorde as tussengangerop om 

toe te sien dat die bevel deur die derde persoon uitgevoerword. By hierdie soort bevefe kom 

die onderwerpskakel van die derde persoon in die subjunktiewe werkwoord voor en hierdie 

bevele kom gewoonlik in 'n bevelsreeks voor soos in die volgende voorbeeld: 

(22) Ba bitse, ba tie mo! 

'Roep hulle, dat hulle hierheen kom!' 

Die imperatiewe bevel ba-bitse is 'n direkte bevel (vergelyk par. 2.7.2) en daar word van die 

aangesprokene(tweede persoon) verwag om op die bevel te reageer. Die tweede persoon 

word sintakties in hierdie bevel as enkelvoudig gemerk deurdat die morfeem -ng nie in die 

werkwoord voorkom nie. Die subjunktiewe bevel ba-tle mo is egter 'n indirekte bevel 

aangesiendie onderwerpskakelvan die derde persoon in die werkwoord voorkom. Die tweede 

persoon bly egter die aangesprokeneaangesien alle bevele uiteraard aan die tweede persoon 

gerig word. Daar word egter van die tweede persoon verwag om toe te sien dat die derde 

persoon op die bevel reageer, vandaar die onderwerpskakel van die derde persoon. Daar is 

dus 'n direkte verband tussen die onderwerpskakel wat in die subjunktiewe werkwoord 

voorkom en die persoon/personewat die handeling moet uitvoer. lndien die onderwerpskakel 

die van die tweede persoon is, is die bevel direk omdat dit aan die tweede persoon gerig word 

en laasgenoemde vir die uitvoer van die handeling waama die werkwoord verwys, 

verantwoordelik is. lndien die onderwerpskakel van die derde persoon in die werkwoord 

voorkom, is die bevel indirek aangesien die aangesprokene nog steeds die tweede persoon 

is, maar daar van die derde persoon verwag word om die handeling uit te voer. Dit is ook 

belangrik om daarop te let dat hoewel die derde persoon meervoudig is, soos wat blyk uit die 

gebruik van die onderwerpskakelvan Klas 2 wat 'n meervoudsklas is, die aangesprokeneaan 

wie die bevel gerig word, enkelvoudig is. Hiervan getuig die afwesigheid van die morfeem -ng 

by beide die imperatiewe en subjunktiewe werkwoord. 
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2.8 SAMEVATTING 

Die eerste persoon as spreker en die tweede persoon as hoarder is altyd teenwoordig in enige 

gespreksituasie. Hierdie persone hoef nie noodwendig in taal gegrammatikaliseerte word nie, 

maar kan sintakties as die grammatikale onderwerp en voorwerp van die sin optree. Die 

eerste en tweede persoon kan deur middel van absolute voomaamwoorde, voorwerpskakels 

en onderwerpskakels in sinne aangedui word. Die tweede persoon se kongruensiemorfeme 

kan egter ook gebruik word om na 'n onbepaalde onderwerp of voorwerp te verwys, in welke 

geval dit 'n non-deiktiese rol vervul. (Vergelyk voorbeelde 3b-d.) Die pronomina van die eerste 

en tweede persoon meervoud kan gebruik word om op 'n respeksvolle wyse na die eerste en 

tweede persoon enkelvoud te verwys. 

Die derde persoon is net in uitsonderlike gevalle deikties, naamlik wanneer hy/sy/dit fisies in 

die gespreksituasie teenwoordig is. Die derde persoonskategorie dek 'n wye veld, naamlik 

enige iets waaroor daar gepraat, of waama daar in 'n gespreksituasie verwys kan word. In 

hierdie kategorie kom dus ook diere en ander nie-lewende dinge voor. Die derde persoon kan 

in die voJ:rll van 'n naamwoord of voomaamwoord as onderwerp of voorwerp van die sin 

optree. Daar kan ook in dieselfde sin meer as een verwysing na 'n derde persoon wees. 

Die interrogatiewewoordemang? [enkelvoud]en bomang? [meervoud]word gebruikom vrae 

oor mense in die derde persoonskategorie te stel, terwyl die interrogatiewe woord eng? 

[enkelvoud en meervoud] gebruik word om nie-menslike onderwerpeen voorwerpe te bevraag. 

Slegs nuwe informasie of onbepaalde onderwerpe en voorwerpe kan bevraag word. Omdat 

die eerste en tweede persone altyd bepaald is, kan vrae oor die persone nie deur middel van 

interrogatiewe gestel word nie. 

Wanneer die saamgestelde onderwerp of voorwerp nie-menslike elemente insluit, kan die 

kongruensiemorfemevan die eerste en tweede persoon meervoud nie gebruik word nie, maar 

word daar van altematiewe strategiee gebruik gemaak om hierdie onderwerpe en voorwerpe 

sintakties te akkommodeer. (Vergelyk voorbeelde 8d-o.) 

Die vorm van die refleksiefprefiks bly dieselfde vir al die persone. In die geval van die derde 

persoon wissel dit ook nie volgens die naamwoordklas waaraan die antesedent behoort nie. 

Die refleksiefprefiks word deur die spreker gebruik wanneer 'n persoon tegelykertyd die 
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onderwerp en voorwerp van die handeling is. 

Hortatiewe word deur die spreker gebruik om bevele indirek aan die derde persoon te rig deur 

gebruik te maak van die tweede persoon as tussenganger. Die rol van die tweede persoon 

is om toe te sien dat die derde persoon die bevel uitvoer. Hierdie strukture bestaan uit die 

hortatiewe prefiks A- en 'n subjunktiewe werkwoord wat die onderwerpskakel van die derde 

persoon insluit. 

Hortatiewe strukture wat nke of ke ook insluit, word vir versoeke gebruik. Direkte versoeke 

bevat die onderwerpskakel van die tweede persoon en word direk aan die tweede persoon 

gerig. lndirekte versoeke word aan die derde persoon gerig en bevat die onderwerpskakel 

van die derde persoon. In laasgenoemde geval is die tweede persoon die bemiddelaarwat 

moet toesien dat die versoek uitgevoerword. 

lmperatiewe bevele word altyd direk aan die aangesprokene gerig met die verstandhouding 

dat laasgenoemde die bevel self moet uitvoer. Die derde persoon kan as voorwerp van die 

imperatiewe werkwoord optree en word as voorwerpsnaamwoord of voomaamwoord 

gegrammatikaliseer. Die aantal aangesprokenes word deur die aan-/afwesigheid van die 

meervoudsuffiks -ng in die werkwoord gemerk. 

Subjunktiewe word gebruik vir direkte en indirekte bevele. Direkte bevele word aan die 

tweede persoon gerig en die onderwerpskakel van die tweede persoon kom in s6 'n geval in 

die werkwoord voor. lndirekte bevele word aan die derde persoon gerig, in welke geval die 

onderwerpskakel van die derde persoon in die werkwoord voorkom. Die tweede persoon 

(aangesprokene) moet toesien dat die bevel deur die derde persoon uitgevoer word, en 

gevolglik word subjunktiewe met hierdie pragmatiese- funksie by uitstek in reekse bevele 

aangetref. (Vergelyk voorbeeld 22.) 
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HOOFSTUK 3 

SOSIALE DEIKSIS 

3.1 INLEIDING 

Sosiale deiksis verwys na daardie uitdrukkings wat die sosiale verhouding tussen die 

gespreksgenote of tussen die spreker en 'n ander referent reflekteer. Hierdie deiktiese 

kategorie word egter net deur sommige taalkundiges onderskei. Dit is hoofsaaklik Fillmore 

(1975)en Posthumus(1989)wat sosiale deiksis as 'n outonomedeiktiese kategorie bespreek. 

Fillmore (op cit) wys daarop dat heelwat aspekte van sosiale deiksis ook onder 

persoonsdeiksis ressorteer. 

Anderson & Keenan ( 1985) behandel die geslag en sosiale status van die referente asook die 

persoonlike en sosiale verhouding wat tussen die referente bestaan as deel van 

persoonsdeiksis. Dit spreek vanself dat die sosiale status van die referente asook die sosiale 

verhouding tussen die referente eweseer onder sosiale deiksis tuisgebring kan word. Perkins 

( 1992), Lyons ( 1968) en Rommetveit ( 197 4) verwys ook na die onderskeid tussen die geslagte 

(manlik, vroulik en neutraal) by die verskillende persona. 

Die rol wat beleefdheid en respek teenoor die aangesprokene in sosiale deiksis speel, kan 

nie oorbeklemtoon word nie. Die agting wat die spreker vir die aangesprokene se status, 

gevoelens, ouderdom, ens. het, vind weerklank in die soort taal wat deur die spreker gebruik 

word. 

Koike (1989: 188) verwys na Lakoff (1973: 293-298)wat drie reels vir beleefdheid vanuit die 

spreker se oogpunt formuleer en se: 

" ... the speaker can convey politeness in an utterance by following these rules, 

reflecting his or her attitudes towards the social context of the interaction." 

Hierdie drie reels is die volgende: 

a) moenie misbruik maak nie; 

b) gee opsies; 
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c) laat die luisteraar goed voel - wees vriendelik. 

Die spreker se verhouding met en sy sensitiwiteit vir die aangesprokene,die belangrikheidvan 

die inligting wat oorgedra word, die formaliteit van die situasie en die effek wat die spreker met 

die uitdrukking wil bereik, is hier ter sprake. 

Koike (op cit: 189) verwys ook na Leech (1983) se "Politeness Principle" wat lui: 

"The function of the Politeness Principle is to maintain the social relationship 

on friendly terms to enable the speaker to assume that cooperation will follow." 

Hy gaan verder deur by te voeg: 

"... politeness is defined as the communication of respect for the social 

relationship between speaker and listener through the use of communicative 

strategies recognized by the society as carrying a particular illocutionary force 

. . . The degree of politeness to be conveyed is dependent upon the social 

relationship between the two parties as perceived by the speaker, including the 

variables of power, social distance, and the gravity of the imposition." 

Die rol van die verhouding tussen die gespreksgenote en die saak waaroor gepraat word, 

hetsy gebaseer op status, ouderdom, geslag of enige ander grondslag, by die keuse van 

taalgebruik sal in die volgende paragrawe ondersoek word. 

3.2 BELEEFDHEID EN RESPEKSVORME 

Lyons (1977b: 641) se dat: 

"Social superiority may depend upon social role (parents being superior to their 

children, teachers to pupils, and so on) sex (women being superior to men), 

age (an older person being superior to a younger person), and various other 

factors." 

Hy wys daarop dat status in sommige tale soos Japannees en Koreaans gegrammatikaliseer 
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word. 

Vergelyk ook Poulos & Louwrens (1994: 78) se opmerking oor die aangeleentheid: 

"The showing of respect to one's fellow man/woman plays an important role in 

the Northern Sotho society, and this phenomenon is well mirrored in the 

language of particularly those people speaking some of the eastern and north 

eastern dialects. 

The absolute pronoun is one particular word category where the 

showing of respect is manifested. For example, the absolute pronoun of the 

2nd person singular, i.e. wena, is considered to be discourteous, unrefined and 

in bad taste when it is used to refer to a person of the same or higher age 

group or rank. In fact, this form is usually used when referring to children, or 

for that matter, people of a lower rank or position than the speaker. 

In these dialects one will normally choose the absolute pronoun for the 

2nd person plural, i.e. lena, when one wishes to show respect towards an 

individual. 

... these observations apply also to the subject and object concordial 

system as well." 

Vergelyk byvoorbeeld die gebruik van die onderwerpskakel van die tweede persoon meervoud 

le- en la- om respekvol na 'n enkelvoudige aangesprokene te verwys: 

( 1 } •Malome!• ka realo ka go hlabosa lentsu e bile ke mo tomolela mahlo. •Le sa ele/wa 

taba ye/a ya Tswiitswii ye/a le ilego la mpotsa yona tsatsi le/a?• 

(Bopape, 1985: 1} 

"Qom!" verhef ek toe my stem terwyl ek horn met groot oe aankyk. "Onthou u nog 

doerdie saak van Tswiitswii waarvan u my doerdie dag vertel het?" 

Mokgokong (1975: 103) se dat 
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"In Northern Sotho ... honorification involves the use of the plural form when 

one addresses an older person or one who surpasses one in status . . . an 

individual is viewed in the light of his social background, i.e. he is one of a 

group relatives, friends and tribesmen. To divorce him from this group is to 

degrade him." 

Mokgokong (op cit: 104) wys daarop dat die enkelvoudsvorm gewoonlik deur die spreker 

gebruik word wanneer hy sy misnoe of afkeer teenoor die aangesprokene te kenne wil gee. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(2a) Mpsa towel 

'Jou hond!' 

(2b) o moloi! 

'Jy is 'n heks!' 

In die volgende Noord-Sotho teks bestaan daar 'n ouer : kind-verhouding tussen die spreker 

en die aangesprokene. Mamahlo en haar pa vertolk die rolle van spreker en aangesprokene 

wat voortdurend wissel. Bewys van hierdie ouer : kind-verhouding wat tussen die 

gespreksgenote bestaan, kom voor in die rare gebruik van die meervoudsuffiks -ng in die 

interjeksie Eng 'Ja'. Dit dui daarop dat die spreker (Mamahlo) haar pa op 'n respekvolle wyse 

aanspreek. Wanneer Mamahlo se pa die spreker is, gebruik hy egter telkens die 

onderwerpskakelvan die tweede persoon enkelvoud o- om na die aangesprokene(Mamahlo) 

te verwys. Hierdie gebruik van die onderwerpskakel van die tweede persoon enkelvoud dui 

op Mamahlo se ondergeskikte status vanuit die spreker se oogpunt: 

(3) Papagwe a mmotsisa gore o tshepisane le Lesibana na. Yena a fetola a re, 

"Eng papa, go bjalo. n 

Papagwe a re "Agaa, o bole/a botse, ge ore go bja/o. 0 a bona ge, Mamah/o, 

o nape o lebelele yena a le tee. 0 se sa hlwe o sa sabalatsa mahlo a gago. 

Ga re nyake gore ore bo/editse maaka, o kwile?" Mamah/o a re o kwile. 

(Palaki Tsebe, 1983: 15) 

Haar pa vra haar toe of sy aan Lesibana verloof is. Sy antwoord toe en se, 

"Ja vader, dit is so." 
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Haar pa se toe, "Mooi so, jy praat reg, as jy se dit is so. Jy sien, Mamahlo, 

jy moet voortaan net na horn alleen kyk. Jy mag nie meer jou oe laat 

ronddwaal nie. Ons wil nie he dat jy vir ons gejok het nie, het jy gehoor?" 

Mamahlo se toe sy het gehoor. 

3.2.1 Naamwoorde in Klas 2a 

Poulos & Louwrens (1994: 18) maak melding van verskeie tegnieke wat in Noord-Sotho 

toegepas word om respek uit te druk. Hulle verwys byvoorbeeld na die prefiks van Klas 2a 

wat gebruik word om respek aan 'n individu te betoon. Hulle se in die verband: 

" An example such as boModjadji in the Lobedu dialect does not refer to more 

than one person who is known by the name Modjadji, but means "the 

honourable Modjadji". In these dialects the need for showing respect is felt so 

strongly that the plural prefix bO- is even used together with the plural pronoun 

of the second person plural, e.g. bolena "the honourable you"." 

3.2.2 Groetvorme 

Poulos & Louwrens (op cit) verwys na die gebruik van die voomaamwoorde en 

kongruensiemorfeme van die tweede persoon meervoud of die van Klas 2 om op 'n 

respekvolle wyse na 'n individu te verwys in Noord-Sotho, maar le klem op die feit dat hierdie 

verskynsel meer produktief in sekere dialekte is as in ander. Hierdie gebruik kom veral by die 

groetvorme voor. Vergelyk byvoorbeeld 

(4) "Dume/a moratiwa." Rubi ge a dumedisa monna wa gagwe Se/lo Tau, ke ge a mo 

gokarela, a mo at/a, bja/o ka t/waelo ya meh/eng ge a goroga a et~wa mosomong. 

"Agee, Lebone la maoto aka," Se/lo a araba mohumagadi wa gagwe. 

"Le hlwele bjang, moratiwa?" Rubi a botsisa maphelo. 

"Re h/we/e moratiwa, molato ga a go, ge e se letsapa. Lena le hlwe/e bjang?" 

Se/lo a araba mohumagadi gomme a mo h/atlagantshetsa ka potsiso. 

"Re h/wele, moratiwa, ge e se Iona letsapa," Rubi ge a araba monna wa 

gagwe ke ge a goga setulo a du/a fase. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 87) 
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"Hallo liefling." Toe Rubi haarman Sello Tau groet, omhels sy horn, en soen sy horn 

soos gewoonlik as hy van die werk af by die huis kom. 

"Hallo, Lig van my voete," antwoord Selle sy vrou. 

"Hoe gaan dit, liefling (met julle)?" vemeem Rubina sy welstand. 

"Dit gaan geed (met ons), daar is nie moeilikheid nie, behalwe vir die 

moegheid. Hoe gaan dit (met julle)?" vra Selle. 

"Dit gaan geed (met ons ), behalwe ook maar vir die moegheid," toe Rubi haar 

man antwoord, trek sy vir haar 'n steel uit en gaan sit. 

In hierdie gedeelte gebruik die sprekers, naamlik Rubi en Selle Tau onderskeidelik, die 

onderwerpskakel le- sowel as die absolute voomaamwoord lena van die tweede persoon 

meervoud om na die aangesprokene se welstand te vemeem. In die antwoord op die greet 

maak die spreker ook gebruik van die onderwerpskakelvan die eerste persoon meervoud re-. 

Die onderwerpskakels en absolute voomaamwoord wat in hierdie greet gebruik word, is dus 

telkens die van die eerste en tweede persoon meervoud, alhoewel dit duidelik uit die konteks 

blyk dat daar deurgaans van net een spreker en aangesprokene sprake is. Die. sosiaal

deiktiese funksie van hierdie skakels en voomaamwoorde is om op die respeksverhouding 

tussen die gespreksgenote te wys. 

3.3 GESLAGSAANDUIDING 

Soos in Hoofstuk 1 genoem, is die pronominale stelsel van Noord-Sotho neutraal ten opsigte 

van geslag. Oor hierdie aangeleentheidlaat Poulos & Louwrens (1994: 68-69) hulle as volg 

uit: 

"The distinction between male and female is expressed for the most part by the 

use of different lexical items, that is to say, by using different words. . .. 

However, certain instances do occur in the language where suffixes may be 

used to express sex gender, although on a very small scale. The suffix used 

for this purpose is the augmentative -gadi, and the diminutive -ana. . .. 

Presently the suffix -gadi is only used to express femininity. . .. the diminutive 

suffix -ana only denotes female gender with regard to animals when used with 

adjectives which express colour ... Alternatively, femininity with regard to 

animals can be expressed through the possessive construction ... " 
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Hierdie verskynsels sowel as die gebruik van aktiewe en 'passiewe sinne om tussen die 

verskillende geslagte te onderskei, seksisme in spreekwoorde asook die volgorde waarin die 

lede van 'n woordpaar met 'n manlike en 'n vroulike lid verskyn, word vervolgens bespreek. 

3.3.1 Verskillende leksikale items 

Verskillende onverwante leksikale items word gebruik om na lede van die teenoorgestelde 

geslag in Noord-Sotho te verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(5a) manna: 'man' mosadi: 'vrou' 

(5b) mosemane: 'seun' mosetsana: 'dogter' 

(5c) lesogana: 'jong man' kgarebe: 'jongmeisie' 

(5d) mokga/abje: 'ouman' mokgeko/o: 'ouvrou' 

3.3.2 Manlike en vroulike diere 

3.3.2.1 Manlike en vroulike diere van verskillende k/eure 

Poulos & Louwrens ( 1994: 52) beweer dat 

"Nouns which are derived from certain colour adjectives denote male and female 

animals of different colours. In the case of females, the feminine prefix na- sometimes 

precedes the adjectival stem, whereas the diminutive suffix is also added to it." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(6a) -so 'swart' 

(6b) -khunou 'rooi' 

ntsho 'swart os of bul' 

khunou 'rooi os of bul' 
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3.3.2.2 Die gebruik van 'n possessiewe konstruksie met p66 en tshadi as komplement 

Poulos & Louwrens (op cit: 69) se dat vroulikheid by diere ook beskryf kan word deur gebruik 

te maak van 'n possessiewe konstruksie met die naamwoord tshadi as komplement. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(7a) kgomo 'bees' 

(7b) mpsa 'hond' 

kgomo ya tshadi 

mpsa ya tshadi 

'koei' 

'teef 

Ziervogel (1953: 63) maak bo en behalwedie gebruik van tshadi ook melding van die gebruik 

van poo om na manlike diere te verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(7c) pere ya poo 'hings' pere ya tshadi 'merrie' 

3.3.3 Die suffikse -gadi en -ana 

Volgens Sekhukhune (1988) is die diminutiewe suffiks -ana verantwoordelik vir die vroulike 

konnotasie wat aan voorbeelde soos die volgende geheg word: 

(8a) 

(8b) 

motho yo moso "n swart manlike persoon' 

motho yo moswana "n swart vroulike persoon' 

Hy beweer ook dat die augmentatiewe suffiks -gadi 'n vroulike in plaas van 'n augmentatiewe 

betekenis aan die naamwoorde verleen waaraan dit gesuffigeer word, soos in die volgende 

voorbeelde: 

(8c) tlhala 

( 8d) morutisi 

Hy se verder dat 

'geskeide man' 

'onderwyser' 

tlhalagadi 'geskeide vrou' 

morutisigadi 'onderwyseres' 

"Some female praise names take the suffix -gadi in order to distinguish 

themselves from male praise names." 

(Sekhukhune, op cit: 135) 
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Voorbeelde hiervan is die volgende: 

(8e) Mosebo (manlik) Mosebjadi (vroulik) 

3.3.4 Aktiewe en passiewe sinne 

Die verskil in die keuse van linguistiese uitdrukkings wanneer daar na manlike of vroulike 

persone verwys word, word ook weerspieel in die gebruik van aktiewe en passiewe sinne. 

Wanneer daar byvoorbeeld gepraat word van 'n man wat getroud is, is die man die onderwerp 

van 'n aktiewe werkwoord, terwyl in die geval van 'n vrou, sy die onderwerp van 'n passiewe 

werkwoord is. Vergelyk byvoorbeeld 

(9a) Monna o nyetse. 

'Die man is getroud (het getrou ). ' 

(9b) Mosadi o nyetswe. 

'Die vrou is getroud.' 

In (9a) is monna die onderwerp van die aktiewe werkwoord o-nyetse, terwyl mosadi in (9b) 

die onderwerp van 'n passiewe werkwoord o-nyetswe is. Die persepsie wat hierdeur geskep 

word, is dat die man as die sterker geslag trou, terwyl die vrou in 'n meer passiewe rol deur 

die man getrou word. Die uitdrukking o-nyetse kan dus net na manlike referente verwys, 

terwyl o-nyetswe net na vroulike referente verwys. 

3.3.5 Seksisme in spreekwoorde 

Volgens Sekhukhune(1989) kom seksisme en stereotipes ook in die tradisionele Noord-Sotho 

spreekwoord voor. Sommige spreekwoorde word deur die spreker gebruik om 'n vrou se 

deugde te besing. Vergelyk byvoorbeeld 

(10a} Mosadi ke mpsana, e bogola motseng. 

"n Vrou is soos 'n hondjie, dit blaf by die stat.' 
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(10b) Taugadi e bona bana; ga e bone /erumo. 

'Die leeuwyfie sien haar kinders (kleintjies), sy sien nie die assegaai nie.' 

In (10a) word die hoedanigheid van 'n vrou wat na haar man en gesin se belange omsien 

besing. Die spreekwoord in (10b) verwys na die feit dat 'n moeder haar kinders te hulp sal 

snel, selfs al is haar eie lewe in gevaar. Hierdie spreekwoorde word gebruik om uitsluitlik na 

vroulike persona te verwys. 

Ander spreekwoorde besing weer die besondere eienskappe van 'n man. Vergelyk 

byvoorbeeld 

( 1 Oc) Mosadi ke pudi; manna ke nku, o lie/a teng. 

"n Vrou is 'n bok; 'n man is 'n skaap, hy huil na binne.' 

In (10c) word 'n spesifieke eienskap wat normaalweg met mans verbind word, beskryf, 

naamlik dat hulle in teenstelling met die vroulike geslag, nie met hul emosies op die mou 

rondloop nie. 

3.3.6 Woordvolgorde in woordpare 

Sekhukhune(1989)verwys na 'n verskynsel wat hy "word-order in linguistic sex differentiation" 

noem. Dit kom daarop neer dat die volgorde waarin manlike en vroulike lede van 'n 

woordpaar verskyn, van die verhouding afhang wat tussen die betrokke lede bestaan. 

Wanneer die manlike lid eerste genoem word, is daar 'n seksuele of huweliksverband tussen 

die twee lede, terwyl daar geen verbintenis tussen die twee lede van 'n woordpaar bestaan 

wanneer die vroulike lid eerste genoem word nie. Vergelyk byvoorbeeld 

( 11 a) Go fihlile manna le mosadi. 

'Daar het 'n man en vrou gearriveer.' 

( 11 b) Go fihlile mosadi le manna. 

'Daar het 'n vrou en 'n man gearriveer.' 

In ( 11 a) waar die spreker die manlike persoon eerste noem, wil hy/sy daardeur impliseer dat 
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daar 'n seksuele of huweliksverband tussen die man en vrou ter sprake is en hulle as 'n paar 

beskou kan word. Die spreker kan egter 'n sin soos die in (11b) uiter wanneer daar geen 

verbintenis tussen die man en vrou is nie. Sekhukhune (op cit) wys daarop dat hierdie 'n 

universele verskynsel is en nie eie aan 'n spesifieke kultuur of taalgroep is nie. 

3.3.7 lnterjeksies 

Die gebruik van interjeksies1 as deiktiese uitdrukkings hang saam met die onderskeid wat 

tussen die taalgebruik van die verskillende geslagte gemaak word. Sekhukhune (1988: 141) 

beskryf hierdie verskynsel as volg: 

"The use of interjections by the members of different sex groups in any speech 

community is undoubtedly not the same. The members of a Northern Sotho 

speech community are no exception in this regard." 

Hy se verder dat 

"... interjections are speech stereotypes associated with men and women ... 

The sociolinguistic study of interjections in Northern Sotho clearly shows that 

they are closely related to and are determined by the accompanying gestures 

of the speaker. Such gesticulations identify the speaker as male or female, 

because men and women do not use the same gestures when they exclaim." 

(Sekhukhune, op cit: 142) 

Sekhukhune(op cit: 143-144) beweerdat interjeksies wat uit 'n enkele woord bestaan, soms 

deur beide geslagte gebruik kan word2 terwyl die wat uit meer as een woord bestaan net deur 

of 'n manlike of 'n vroulike spreker gebruik kan word. Hy gee die volgende voorbeelde ter 

illustrasie van hierdie verskynsel: 

(12a) "Kom'a bannal Kgomo ye/a e hwile. 

(lit. By males' initiation! i.e. God bless me! That beast is dead)." 

1Vergelyk ook par. 3.6.6. 

2Vergelyk voorbeelde (29a - b). 
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(12b) "Kom'a basadil 

(lit. By women's regimental group!)" 

In hierdie voorbeelde word interjeksies deur die spreker gebruik om sy of haar verbasing uit 

te druk. Voorbeeld (12a) sal deur 'n manlike spreker geuiter word, terwyl die spreker van 

( 12b) noodwendig 'n vroulike persoon moet wees. Ander tipiese manlike terme sluit rare 'my 

pa' en komatona 'die heilige simbool van mans' in. Die insluiting van die volgende woorde 

in interjeksies merk hulle ook as vroulik: mme 'my ma' en sesane 'die heilige simbool van 

vroulike inisiasie'. 

3.3.8 Uitdrukkings wat net na 'n vroulike persoon kan verwys 

Sommige uitdrukkings kan deur die spreker gebruik word om uitsluitlik na 'n vroulike referent 

te verwys. Sekhukhune(1988: 169) verwys hierna as "Language of maternity" en se dat: 

'Women's language among the Northern Sotho traditional societies is 

characterized by a specialized variety of language. Its pragmatic functions are 

farther removed from those of men's language. The variety relates to the 

women's sexual confinement and maternity experiences." 

Die volgende uitdrukkings word gebruik om 'n vrou se eerste seksuele ervaring te beskryf: 

(13a) Go tseba monna. 

'Om 'n man te ken, m.a.w. om vir die eerste keer met 'n man geslagsgemeenskapte 

he: 

(13b) Go kgao/wa lekgo/e. 

'Om jou maagdelikheid te verloor ('n vrou).' 

(13c) Go tsolwa lebole. 

'Om jou eerste seksuele ervaring te he ('n vrou).' 

Daar bestaan ook spesifieke uitdrukkings in Noord-Sotho om 'n swanger vrou te beskryf: 
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( 13d) O tshetse ke kgwedi. 

'Sy het 'n maand oorgeslaan, m.a.w. sy het nie gemenstrueernie.' 

(13e) o ribogile. 

'Sy is swanger.' 

Wanneer 'n spreker een van die uitdrukkings hierbo gebruik, kan die referent waama verwys 

word net vroulik wees. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie uitdrukkings is dus om aan 

te dui dat die referent vroulik is. 

3.3.9 Uitdrukkings wat net na 'n manlike persoon kan verwys 

Ander uitdrukkings kan weer net met betrekking tot 'n manlike referent gebruik word. Hierdie 

uitdrukkings hou ook hoofsaaklik verband met 'n man se seksuele bedrywighede. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(14a) Go apisa kgarebe. 

'Om 'n meisie die hof te maak.' 

(14b) Monna ore diretse legogakobo. 

'Die man het 'n voorhuwelikse swangerskap in ons familie veroorsaak.' 

( 14c) Go /ala mosadi. 

'Om 'n vrou swanger te maak.' 

Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie uitdrukkings is om aan te dui dat die referent ter 

sprake manlik is. 

3.4 VERWANTSKAPSTERME 

Poulos & Louwrens (1994) maak melding van die feit dat Klasse 1a en 2a wat as die 

subklasse van 1 en 2 beskou word, ender andere naamwoorde wat familieverwantskap 

aandui, bevat. Hieronder verskyn 'n paar verwantskapsterme soos wat dit in Noord-Sotho 

voorkom. In par. 3.4.1 word sommige verwantskapsterme wat net na manlike familielede kan 
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verwys, gegee; in par. 3.4.2 die wat net na vroulike verwante kan verwys, en in par. 3.4.3 

terme wat na manlike of vrou/ike familielede kan verwys. Die sosiaal-deiktiese funksie van 

die naamwoordewat in par. 3.4.1 en 3.4.2 gelys word, is om enersyds die verwantskaptussen 

twee referente aan te dui, maar andersyds om op die geslag van een van die referente te 

wys. Die deiktiese funksie van die naamwoorde in par. 3.4.3 is net om die verwantskap 

tussen twee referente aan te dui, en nie ook die geslag van een van die referente nie. Die 

geslag van die betrokke referent sal bepaal word deur die konteks waarbinne dit gebruik word. 

3.4.1 

(15a) 

(15b) 

(15c) 

(15d) 

(15e) 

(15f) 

(15g) 

(15h) 

(15i) 

3.4.2 

(16a) 

(16b) 

(16c) 

(16d) 

(16e) 

(16f) 

(16g) 

(16h) 

(16i) 

(16j) 

(16k) 

(161) 

Manlike familielede 

ma lo me 'oom aan moederskant' 

mokgonyana 'skoonseun' 

rakgolo 'oupa' 

ramogo/o 'pa se ouer broer' 

rangwane 'oom, pa se jonger broer' 

rara, rra 'vader, pa' 

ratswala 'skoonvader' 

rrakgo/o 'grootvader, voorvader' 

morwa 'seun' 

Vroulike familielede 

mmamogo/o 

mmane 

mmangwane 

mmantlo 

mmatswale 

mogadibo 

mogadikane 

mogogadi 

morwedi 

mma 

mmakgolo 

mmamogolo 

'moeder se ouer suster, vader se ouer broer se vrou' 

'moeder, moeder se jonger suster, vader se jonger broer se vrou' 

'moeder (naam deur kinders aan die jongste vrou van hul vader gegee )' 

'moeder van die huis' 

'skoonmoeder' 

'skoonsuster' 

'medevrou in poligamiese huwelik' 

'vrou ( eggenote) se moeder of vader' 

'dogter' 

'moeder' 

'ouma' 

'moeder se oudste suster' 
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3.4.3 Verwantskapterme wat na manlike of vroulike persone kan verwys 

(17a) rakgadi 'tante, aangetroudeoom' 

(17b) moratho 'jonger broer, suster' 

(17c) motswala 'neef, niggie' 

(17d) motswa/6 'bloedverwant' 

(17e) molamo 'swaer, skoonsuster' 

{17f) monnabo 'hulle jonger broer, suster' 

(17g) monyana 'jonger broer/suster van 'n broer/suster' 

(17h) mogolo 'ouer broer, suster' 

3.5 INSTRUKSIES 

Haverkate (1992: 513) het die volgende te se oor instruksies ("directives"): 

"The illocutionary point of directives is commonly defined in terms of the 

attempt of the speaker to get the hearer to perform a certain action, which is 

specified or implied by the propositional content of the utterance." 

Hy beweer dat sprekers wat 'n opdrag uiter daama street om hulself op 'n beleefde manier 

uit te druk om sodoende nie die verhouding wat daar tussen die spreker en die 

aangesprokene(s) bestaan, te versteur nie. Die spreker meet egter ook die redes waarom 

hy sekere opdragte uitgevoerwil he, aan die aangesprokene(s)oordra. 

Koike (1989: 190) se dat 

"A directive is a way of getting someone else to do something, such as in 

suggestions, requests, and commands, all of which carry a different 

illocutionary force." 

Hy beweerverder dat daar 'n kontinuum bestaan waarvolgensdie grade van beleefdheidsoos 

uitgedruk deur voorstelle, versoeke en bevele wissel. Hoe meer direk die instruksie, hoe laer 

is die graad van beleefdheid. S6 is versoeke wat in die vorm van 'n vraag gerig word, 

byvoorbeeld, baie meer beleefd as die wat in die imperatiewe vorm is. Vergelyk byvoorbeeld 
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(18a) Dula! 

'Sit!' 

(18b) Gao nyake go du/a na? 

'Wil jy nie sit nie?' 

Die imperatief in {18a) is uiters gebiedend en selfs onbeskof, terwyl die vraag in (18b) in 

werklikheid 'n beleefde uitnodiging is om plaas te neem. 

Poulos & Louwrens(op cit: 268-271 )noem die volgendesoorte bevele en versoeke vir Noord

Sotho: 

* 

* 

* 

Bevele uitgedruk deur middel van imperatiewe 

Beleefde bevele of versoeke uitgedruk deur subjunktiewe wat dikwels deur die 

hortatiewe prefiks a- en die hulpwerkwoord nke voorafgegaan word 

Versoeke uitgedruk deur of die subjunktief of die potensialis. 

Hierdie konstruksies, naamlik imperatiewe, hortatiewe, subjunktiewe en die potensialis, word 

vervolgens ondersoek. 

3.5.1 lmperatiewe 

Poulos & Louwrens (op cit: 195) beskryf die gebruik van imperatiewe om bevele in Noord

Sotho te rig, as volg: 

"The imperative expresses a rather abrupt way of issueing a command in 

Northern Sotho, i.e. a command which needs to be carried out immediately." 

lmperatiewe werkwoorde kan 'n meervoudsuffiks -ng neem wanneer die aangesprokene 

meer as een persoon is, of wanneer 'n enkele persoon op 'n respekvolle wyse aangespreek 

word. Vergelyk byvoorbeeld 
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( 19a) Dftaba ge ntse di le bjalo, mokgalabje a di tshela mokgekolo wa gagwe, gomme yena 

a re: "Papa, ruri ngwana wa go swana le yo o a hlokwa: ... Mo h/ala/eng hie Papa!" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 22) 

Terwyl sake s6 staan, vertel die ouman dit vir sy ouvrou, en sy daarenteen, se toe: 

"Pappa, 'n kind soos hierdie een is skaars: ... Juig oor haar asseblief Pappa!" 

(19b) NTLOGELENG: Banna! Nxa! Ke gore gobagona re tlile go nyaka eng mokhwi 

lesokeng? Ehe, mpotleng! 

(Maphopha, 1990: 1) 

NTLOGELENG: Manne! Ekskuus! Wat het ons nou eintlik hier by die wildemis kom 

soek? He, se julle vir my! 

In (19a) word die meervoudsuffiks-ng deur die spreker gebruik alhoewel die aangesprokene 

net een persoon is. Die sosiaal-deiktiese funksie van -ng is hier om die aard van die 

verhouding tussen die gespreksgenote aan te dui. Daar is 'n respeksverhouding tus~n die 

spreker en aangesprokene,die spreker sien die aangesprokeneas haar meerdere en hierdie 

respek word in haar taalgebruik gereflekteer. 

In (19b) dui die gebruik van die meervoudsuffiks -ng aan dat daar meer as een 

aangesprokene is, wat ook duidelik uit die konteks blyk. Hier het -ng dus nie 'n sosiaal

deiktiese funksie nie, maar wet 'n persoonsdeiktiese een aangesien -ng net daarop dui dat 

daar meer as een aangesprokene in die gespreksituasie teenwoordig is. 

Wanneer imperatiewe sonder die meervoudsuffiks -ng gebruik word, beskou die spreker die 

aangesprokeneas sy of haar ondergeskikte. Vergelyk byvoorbeeld 

(19c) Tatagwe o tuka mo/lo, o mo gft/a ka legofsi a sa tso mo git/a: "Bole/a, manna! 

Malapane yoo wa gago o bereka kae?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 17) 

Sy pa is vuur en vlam, hy klap horn met die plathand. Toe hy horn klap se hy: 

"Praat, man! Waar werk daardie Malapane van jou?" 

Hier word 'n seun deur sy vader beveel om te praat. Die bedoeling van die spreker is dat die 

aangesprokene dadelik op die bevel moet reageer. Die sosiaal-deiktiese funksie van die 
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enkelvoudsvorm van die imperatiewe werkwoord is om die verhouding tussen die spreker en 

aangesprokene aan te dui. Die enkelvoudsvorm van die werkwoord (m.a.w. sonder die 

meervoudsmerker -ng) dui daarop dat daar 'n vader : kind-verhouding tussen die twee 

gespreksgenote bestaan en dat die spreker homself as die aangesprokene se 

meerdere sien. In hierdie verband merk Poulos & Louwrens (op cit: 195) tereg op: 

" ... the singular form is rarely used except when addressing children or people 

who are of lower rank. In any other context, this form would be regarded as 

being discourteous, unrefined and in bad taste." 

3.5.2 Subjunktiewe 

Volgens Poulos & Louwrens (op cit) kan subjunktiewe konstruksies ook beleefde bevele of 

versoeke uitdruk, in welke geval die hortatiewe prefiks a- gevolg deur die hulpwerkwoord nke 

gebruik word. Vergelyk byvoorbeeld 

(20a) "A{nke) ba tsene ba dule Please let them come in and sit down!" 

(Poulos & Louwrens, op cit: 237) 

Respek teenoor die aangesprokene kan gereflekteer word in die gebruik van die 

onderwerpskakel van die tweede persoon meervoud al is die aangesprokene 'n enkele 

persoon. Vergelyk byvoorbeeld 

(20b) Ditaba ge ntse di le bjalo, mokgalabje a di tshela mokgekolo wa gagwe, gomme yena 

a re: "Papa, ruri, ngwana wa go swana le yo o a hlokwa: Nke le bone ... " 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 22) 

Terwyl sake s6 staan, vertel die ouman dit vir sy ouvrou, en sy daarenteen, se toe: 

"Pappa, 'n kind soos hierdie een is skaars: Let asseblief op hoe ... " 

Die respek wat die ouvrou vir haar man betoon, word gereflekteer in haar gebruik van die 

meervoudige onderwerpskakel le- van die tweede persoon wanneer sy horn aanspreek. Die 

sosiaal-deiktiese funksie van le- is dus om die respeksverhouding tussen die spreker en 

aangesprokene uit te beeld. 
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3.5.3 Die Potensialis 

Nog 'n vorm van beleefdheid kom voor in die gebruik van die potensialis -ka- om versoeke 

te rig. Vergelyk byvoorbeeld 

(21) "Eee ... sersanta, ke na le potsisonyana e tee e nnyane. Nka botsisa?" ... 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 138) 

"Uhm ... sersant, ek het een klein vragie. Kan ek maar vra?" ... 

3.6 DIE HOUDING ("ATTITUDE") VAN DIE SPREKER 

Die spreker se houding teenoor of opinie van die aangesprokeneof die derde persoon as die 

onderwerp van bespreking word oak in sy of haar taalgebruik gereflekteer. 

3.6, 1 Etniese groeperinge 

Poulos & Louwrens (op cit: 14) maak die volgende waameming ten opsigte van die Noord

Sotho spreker se houding teenoor persone van ander etniese groepe en hoe dit sy/haar 

taalgebruik- spesifiek die keuse van naamwoorde wat na die referent verwys - kan be"invloed: 

"Prejudices and feelings towards other ethnic groups are sometimes reflected 

in the classes to which certain nouns are assigned. Thus, not all names of 

persons belonging to other tribes or ethnic groups occur in classes 1 and 2 -

the very classes where they could be expected to be found. In fact, where 

there is some or other prejudice or adverse feeling shown towards a person of 

another group, then class 5 (with prefix /e-), ratherthan class 1 would be used. 

Depending on one's feeling or attitude then, the noun for a Venda person can 

either be put into class 1, hence Movenda, or in class 5, Levenda - this latter 

form, however, signifies some form of disparagement." 

Voorbeelde hiervan word in die volgende teks aangetrefwaar die verteller sy en sy vriende 

se eerste kennismaking met die verskillende mense van die stad beskryf: 
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(22) Ba bangwe e be e le Maxosa, bangwe e le Mazulu, Matsopi, MatShakane le mehuta 

ye mengwe ye mentsi ye e tswago kwa bogareng bja lefase la Afrika. Ba be ba sa 

kwe po/e/o tsa batho ba, gomme ba gopola gore mohlomong ba a sebja, /e ge go se 

bja/o. Ka fao gwa age/a lehloyo dipelong tsa bona go mehuta yeo ba bego ba sa 

tsebe polelo tsa yona. 

(Palaki Tsebe, 1983: 23) 

'Sommige was Xhosa's, ander was Zoeloes, Mosambiekers, Sjangaans en baie 

ander soorte wat uit midde-Afrika kom. Hulle het nie die tale van hierdie mense 

verstaan nie, en het gedink dat hulle miskien beskinder word, al was dit nie so nie. 

Gevolglik het daar 'n haat in hulle harte ontstaan vir daardie soorte wie se tale hulle 

nie verstaan het nie.' 

Die verteller gebruik naamwoorde in Klas 6 (meervoud van Klas 5) om na mense van ander 

etniese groepe te verwys, terwyl hy naamwoorde uit Klas 2 soos Baxosa, Batsopi, ens. kon 

gebruik het. Die sosiaal-deiktiese funksie van die prefiks van Klas 6 is dus om die houding 

van die verteller teenoor hierdie vreemdelinge aan te dui. 

3.6.2 Derogatiewe of minagtende terme 

Wanneer 'n spreker 'n negatiewe houding teenoor 'n ander persoon, hetsy die tweede of 

derde persoon, ervaar, kan hy of sy derogatiewe terme gebruik om na so 'n persoon te 

verwys. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie terme is dus om die houding van die spreker 

teenoor die referent te openbaar. Poulos & Louwrens (op cit: 29) se dat 

"Certain personal nouns refer to people in a derogative or pejorative manner 

... it refers to some or other peculiarity of manner or appearance that can be 

considered to be abnormal; or to disrespectful or unacceptable individuals in 

a society." 

Vergelyk die volgende voorbeelde van derogatiewe naamwoorde in Klas 7/8: 

(23a) setlaela/ditlaela 

"n onnosele persoon/persone' 
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(23b) seota/diota 

"n idioot/idiote' 

(23c) seotswa/diotswa 

"n prostituut/prostitute' 

Poulos & Louwrens (op cit: 37) noem ook onder andere die volgende naamwoorde in Klas 

9/10 wat deur die spreker gebruik kan word om na onaanvaarbare individue te verwys: 

(24) tlhodilditlhodi 

"n spioen/spioene' 

Sekhukhune (1988: 147-154) se dat mans vrouens domineer en dat hierdie verskynsel ook 

in hulle taalgebruikgereflekteerword. Volgens horn handel derogatieweterme in Noord-Sotho 

meestal oor seks en seksualiteit. Hy gee onder andere die volgende voorbeelde van 

naamwoorde wat deur mans gebruik word om na vrouens te verwys wat hulle onbehoorlik op 

seksuele gebied gedra: 

(25a) kalelane 

letterlik: "n vrou wat vir elke man 'n bed opmaak' 

(25b) mma/egogwane 

letterlik: "n vrou wat oral rondgaan met 'n slaapmat gereed vir seksuele aktiwiteite' 

(25c) nonyana 

letterlik: "n voel - iemand wat rondvlieg, m.a.w. 'n hoer' 

3.6.3 Verwysing na persone met besondere vermoins 

Wanneer die spreker sy bewondering vir 'n ander persoon se vermoens te kenne wil gee, kan 

hy sekere naamwoorde selekteer om na so 'n persoon te verwys. Hierdie naamwoord kan 

soos die derogatiewe terme in par. 3.6.2 genoem, ook in Klas 7/8 voorkom. Volgens Poulos 

& Louwrens (op cit: 29) 

84 



" ... there are nouns in these classes that may refer to persons who have some 

or other special ability or skill. In such cases, no derogatory meaning 

whatsoever is implied." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(26a) seopedildiopedi 

"n goeie sanger/sangers' 

(26b) seboledildiboledi 

"n goeie spreker/sprekers' 

Poulos & Louwrens (op cit: 53) wys ook daarop dat 

"Nouns may also be reduplicated in Northern Sotho, and the resultant forms 

take on a significance of goodness, kindness, pleasantness, genuineness, 

preciseness, sincerity, etc." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(27a) mosadisadi 

"n goeie vrou' 

(27b) monnanna 

"n brawe man' 

Hierdie naamwoorde word deur die spreker geselekteer wanneer dit na sy of haar mening 

beskrywend is van 'n sekere persoon. Die sosiaal-deiktiesefunksie van hierdie naamwoorde 

is dus om die spreker se houding teenoor die referent weer te gee. 

3.6.4 Verwysing na persone met status in die gemeenskap 

Poulos & Louwrens (op cit: 37) gee die volgende voorbeelde van naamwoorde in Klas 9/10 

wat deur die spreker gebruik kan word om na statuspersone in die gemeenskap te verwys: 
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(28a) ngakaldingaka 

"n dokter/dokters' 

(28b) tonalditona 

"n minister/ministers' 

3.6.5 Diminutiewe 

Diminutiewe kan op verskeie maniere deurdie sprekergebruik word, afhangendevan sy/haar 

bedoeling. Poulos & Louwrens (op cit: 65) maak die volgende opmerking in die verband: 

"Various attitudes can be expressed by a speaker when he uses diminutive 

forms, and these attitudes are dependent on the context within which a 

diminutive is used. For example ... a rather unfavourable attitude can 

sometimes be expressed. Such an attitude is derogatory in that it expresses 

a low opinion of the referent ... Alternatively, depending on the context within 

which a diminutive is used, a favourable attitude or feeling of endearment may 

be expressed." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(29a) A re, "Ga ke sa rata go hlwa ke raloka tsa sesemanyana; ke monna /ehono." 

(Palaki Tsebe, 1983: 5) 

Hy se toe, "Ek wil glad nie meer die speletjies van 'n seuntjie speel nie, vandag is ek 

'n man." 

(29b) " ... Nna ke rata yo/a wa nokana o ka re mantlhakane." 

(Palaki Tsebe, op cit: 29) 

" ... Ek hou van doerdie een met die perdebylyfie." 

In (29a) gebruik die spreker die diminutiewe suffiks -ana wanneer hy na die speletjies van die 

seuns verwys om aan te dui dat hy dit veragtelik en benede horn vind. Hy is nou volwasse 

en sien neer op kinderspeletjies. Die deiktiese funksie van die diminutiewe agtervoegsel is 

dus om die spreker se houding jeens kinderspeletjies te kenne te gee. In (29b) word die 
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diminutiewe agtervoegsel egter met 'n ander konnotasie deur die spreker gebruik. Hier word 

sy bewondering vir die jongmeisie uitgedruk. Die deiktiese funksie van die diminutiewe 

agtervoegsel in die twee voorbeelde blyk uit die konteks waarbinne dit gebruik word. Dit kan 

of as teken van die spreker se veragting (m.a.w. derogatief), of as teken van die spreker se 

bewondering gebruik word. 

3.6.6 lnterjeksies 

lnterjeksies word deur Poulos & Louwrens (1994: 362) as volg beskryf: 

"As an emotional expression, the interjection conveys to us the emotional 

feeling of the speaker at the time of the utterance. The emotion expressed may 

be one of surprise, joy, sorrow, mockery, disappointment, fear, doubt, affection, 

disapproval, satisfaction, and so forth ... interjections are very much context

determined; this of course, implies that they would best be described when 

used within specific contexts." 

Die deiktiese funksie van interjeksies is dus om die spreker se gevoelens teenoor 'n sekere 

situasie weer te gee. Afhangende van die spreker se emosies sal hy of sy verskillende 

interjeksies gebruik om aan daardie gevoelens uitdrukking te gee. Vergelyk byvoorbeeld 

(30a) "Mmalo-mma!" Gwa kgotsa Mokgata, mmago Mamahlo. 

(Palaki Tsebe, 1983: 10) 

"Goeie genugtig!" Reep Mokgata, Mamahlo se ma verbaas uit. 

(30b) Ka go tshoga mongwe wa bona a baa goe/etsa a re, "Joo! ra hwa, joo!" 

(Palaki Tsebe, op cit: 26) 

As gevolg van die skok het een van hulle naderhand geskree: "O wee! ans gaan 

dood, o wee!" 

In {30a) gebruik die spreker die interjeksie mmalo-mma! om haar verbasing uit te spreek, 

terwyl die spreker in (30b) die interjeksie joo! gebruik as teken van sy angs en skrik. Die 

deiktiese funksie van hierdie interjeksies is om die emosies van die spreker weer te gee. 
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3.6. 7 Spreekwoorde 

Grobler (1978) beweer dat die Noord-Sotho spreekwoord met reg beskou kan word as 'n 

kommunikasieverskynsel deur middel waarvan 'n positiewe of negatiewe verhouding tussen 

gespreksgenote tot stand kan kom. 

Hy se ook dat daar spreekwoorde met 'n positiewe strekking en ander met 'n negatiewe 

strekking is: 

"Spreekwoorcle met 'n positiewe strekking mag sonder voorbehoud deur 

enigeen teenoor enigiemand anders gebruik word. Hierteenoor is die 

gebruiksmoontlikhede van spreekwoorde met 'n negatiewe strekking beperk, 

deurdat hulle slegs deur persone van hoer status teenoor persone van laer 

status gebruik mag word omdat hulle beledigend van aard is ... 'n 

Spreekwoord wat in 'n tweedepersoonskorrelasie as 'n teregwvsing of 

belediging ge'interpreteer kan word, moet in dieselfde omstandighede in 'n 

eerstepersoonskorrelasie gewoonlik as selfverwyt en in 'n 

derclepersoonskorrelasie as ongunstige kommentaar soos byvoorbeeld 

veroordeling, verstaan word ... " 

Grobler (op cit: 121 ) 

Vergelyk die volgende voorbeelde: 

(31a) Rotwana, madulamadu/6 a rota o tswa makgwakgwa. 

'Bobbejaantjie, sitter op die plek van die mannetjiesbobbejaan, jy word skurf.' 

('n Jong Bobbejaantjie se agterwereld is te sag om op die ruwe plekke te sit waar die 

mannetjiesbobbejaangewoonlik sit. Hy kan dus nog nie met die grotes saamgesels 

nie.) 

Grobler (op cit: 80) skets die volgende situasie waarbinne hierdie spreekwoord gebruik kan 

word: 

"'n Jongman is baie voor op die wa en probeer voortdurend die ouer manne 

be'indruk met grootdoenerigheiden beterweterigheid. Hy word berispe.'' 
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Wanneer die spreker hierdie spreekwoord met betrekking tot die tweede persoon gebruik, is 

dit bedoel as 'n teregwysing. Wanneer die spreker die spreekwoord met betrekking tot die 

derde persoon gebruik, is dit bloot negatiewe kommentaar as blyk van sy of haar afkeuring 

van die jongman se optrede. lndien die spreker die spreekwoord ten opsigte van homself 

gebruik, is die spreker se bedoeling om sy spyt of selfverwyt oor sy voorbarige optrede uit te 

spreek. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie spreekwoord sou wees om te dien as 

aanduiding van die spreker se negatiewe gevoel teenoor die optrede van die jong man wat ter 

sprake is. 

(31b) Dinaka di lekane baletsi. 

'Vir elke fluit is daar 'n speler.' 

Grabler (op cit: 30) skets die volgende situasie waarbinne hierdie spreekwoord gebruik sou 

kon word: 

"'n Ondememing is goed ge-organiseer: elkeen is op sy pos en alles verloop 

flink. 'n Tevrede klant komplimenteerdie bestuurder." 

Wanneer die spreekwoord met 'n eerstepersoonskorrelasiegebruik word, beteken dit dat die 

spreker die bestuurder self is wat homself tevrede op die skouer klop. Wanneer die spreker 

die spreekwoord met betrekking tot die tweede persoon gebruik, word die kompliment direk 

aan die bestuurder (aangesprokene) gerig. Wanneer die spreker die spreekwoord met 'n 

derdepersoonskorrelasiegebruik, betaken dit dat die bestuurder as derde persoon nie in die 

gespreksituasie teenwoordig is nie. Hy word gevolglik in sy afwesigheid deur die spreker 

gekomplimenteer. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie spreekwoord is dus dat die 

spreekwoord die bewondering van die spreker teenoor die bestuurder weergee. 

3. 7 VOKA TIEWE 

Die tipe aanspreekvorme wat sprekers teenoor die tweede persoon gebruik, is ook 'n 

weerspieeling van die sosiale verhouding wat tussen die gespreksgenote bestaan. Bo en 

behalwe eiename en verwantskapsterme (vergelyk par. 3.4) kan die spreker ook een van die 

volgende aanspreekvorme gebruik: 
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3. 7 .1 Titels 

Hier volg 'n paar voorbeelde van titels wat as aanspreekvorme gebruik kan word om respek 

teenoor die ander persoon se status of beroep aan te dui: 

(32a) "Bjale Mna Ma/eka o ka mpotsa gore go diregileng gabotse?" 

(Palaki Tsebe, op cit: 27) 

"Nou Meneer Maleka, kan jy my mooi vertel wat gebeur het?" 

(32b) "Moruti, le nna ke a makala gore naa moratiwa wa ka Ralato a ka be a swerwe ke 

eng ... " 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

"Dominee, ek wonder ook wat dit is wat my geliefde Ralato ophou ... " 

(32c) "O se ke wa tshabesa, Mohumagatsana Sebitlwane, ... " 

"Ke leboga mantsu a gago Ngaka Tlhomogelo, le go tsebana le Mooki Raboroko." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 70) 

"Jy moenie so haastig wees nie, Juffrou Sebitlwane, ... " 

"Ek is dankbaarvir jou woorde, Dokter Tlhomogelo, en om Verpleegster Raboroko 

te ontmoet." 

3. 7 .2 Prys name 

Volgens Mokgokong (1975: 105) spreek Pedi-vroue gewoonlik hul eggenote en ander mans 

op hul prysname aan. Hulle spreek ook mekaar op hul prysname aan. Vergelyk byvoorbeeld 

(33a) Hlabirwa. 

"n Prysnaam vir 'n manlike persoon.' 

(33b) Hunadi. 

"n Prysnaam vir 'n vroulike persoon.' 

Mans spreek hul vrouens asook andervrouens aan as 'die moeder van so-en-so', byvoorbeeld 
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(33c) Mmago Lesibana. 

'Lesibana se moeder.' 

3. 7 .3 Totemname 

Mokgokong (op cit: 105) se dat mans ook deur ander mans en vrouens met verwysing na hul 

totem aangespreek kan word, byvoorbeeld 

(34a) Tau! 

'Leeu!' 

(34b) Kwena! 

'Krokodil!' 

(34c) T/6u! 

'Olifant!' 

3.7.4 Stamname 

Mokgokong (op cit: 106) wys daarop dat stamname soms gebruik word om mans aan te 

spreek, byvoorbeeld 

(35a) Mopedi. 

'Persoon van die Pedi-stam.' 

(35b) Mo/6bedu. 

'Persoon van die Lobedu-stam.' 

(35c) Mot/6kwa. 

'Persoon van die Tlokwa-:stam.' 
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3. 7 .5 Regimentname 

Volgens Mokgokong (op cit: 106) word mans na aflegging van die stamskool dikwels op hul 

regimentnaam aangespreek, byvoorbeeld 

(36) Matladi. 

3. 7 .6 Derogatiewe aanspreekvorme 

Naamwoorde soos monna 'man' en mosadi 'vrou' kan met 'n derogatiewe betekenis as 'n 

aanspreekvormaangewendword. Enklitika soos towe en tena met die betekenis 'veragtelike' 

word dikwels saam met hierdie aanspreekvormegebruik. Voorbeeldehiervan word in par. 3.8 

gegee. 

3.8 TEKSONTLEDING 

Enkele taalkundige verskynsels wat op die sosiale verhouding tussen die spreker en 

aangesprokenedui, sal nou uit die volgende twee uittreksels vanuit die Noord-Sotho literatuur 

ontleed word. 

(37a) Kgosi Khomodi o i/e a tlogela tsela di bego di swerwe a sokologela go tsa 

Tapisi le Hlayadithata a re: 

"Ka gore ma/oba le be le le mo, Jehono le sa tli/e ka dife ka gore wena Tapisi 

re ile o neele Hlayadithata pudi ya ge o mo timile serope sa tlhobosa ya rrago Jena? 

Bo/elang ka pe/a gore eng ke eng, re se h/we re duletse Jena meh/a le mehla mo 

nkego batho ke Jena le nnosi. n 

nSebatakgomo, pudi ye/a la gore ke e nee/e Hlayadithata ke mo neetse, 

gomme ke makala ge bjale a nthopetse lesaka ka moka ka ntle le lebaka le le 

kwalago, gomme ke re naa ke wona makgonthe woo." 

"O go thopetse lesaka ka moka?" 

"Taurabatho." 

"Ore molato ke eng?" 

"Ga ke tsebe sebatakgomo." 

"Geo mmotsisa o reng?" 
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•Mosate anke a mpotSisetSe yena." 

"Leba/a mosate monna, nke re kwe gore naa o ile ge o mmotsisa a reng! 

Mosate o tla be o mmotsisetsa eng a sea o tshwenya?" 

"Ke ile ge ke mmotsisa a re nna ke a tseba, thobela." 

"A re o tseba eng?" 

"Ga ke tsebe, sebatakgomo." 

"Ka ge e le moo a go boditse gore o a tseba, sepelang gona bjalebjale. 

Mosate ga o na nako e kaalo ya go hlwa o theeditse ditsiebadimo." 

"Ka boikokobetSo lekgotla, a nke le /ah/eleng le tee pele ga ge re sepela hie, 

gomme lekgotla le tie le kwe gore eng ke eng." 

(Matsepe, 1974: 18) 

Kaptein Khomodi het daardie dinge wat aan die orde was daar gelaat en horn 

gewend tot Tapisi en Hlayadithata se saak: 

"Julle was eergister hier. Waarmee kom julle vandag weer want vir jou Tapisi 

het ons gese jy moet vir Hlayadithata 'n bok gee want jy het horn die boud vleis aan 

die einde van die routydperk na julle vader se afsterwe gesnoep. Se gou wat gaan 

aan voor ons dag vir dag net vir julle sit en wag asof ju lie die enigste mense is." 

"Sebatakgomo (samestelling uit sebata 'roofdier' en kgomo 'bees': 'u edele' 

of 'u hoogheid'), die bok wat julle gese het ek vir Hlayadithata moet gee, het ek vir 

horn gegee, en ek is verstom dat hy my nou van my hele kraal beroof het en dit 

sonder 'n goeie rede. En ek wil weet is dit nou reg?" 

"Het hy jou van jou hele kraal beroof?" 

"Taurabatho (Leeu, vader van mense)." (D.w.s. "Ja, dit is so, u edele.") 

"Wat se hy as jy horn vra?" 

"Laat die koninklike hof hom tog namens my vra?" 

"Los die koninklike hof man, en laat ons hoor wat hy te se gehad het toe jy 

horn vra! Vir wat sal die koninklike hof horn ondervra as hy die koninklike hof nie 

gehinder het nie?" 

"Toe ek horn vra, het hy gese ek weet, thobela (oorspronklikdie naam van 'n 

Pedi-voorvader: 'u edele')." 

"Wat het hy gese, weet jy?" 

"Ek weet nie, u edele." 

"Aangesien hy vir jou gese het jy weet, gee julle onmiddellik pad. Die 
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koninklike hof het nie tyd om na snert te luister nie." 

"In alle nederigheid, geagte raad, luister tog asseblief net voor ons loop 

sodat die raad kan hoor wat die toed rag van sake is." 

In die bostaande gespreksituasie bestaan 'n respeksverhoudingtussen Kaptein Khomodi aan 

die een kant en Tapisi aan die ander kant. (Hlayadithata is oenskynlik ook in die 

gespreksituasie teenwoordig, maar hy neem nie aktief aan die gesprek deel nie.) Kaptein 

Khomodi is die persoon wat deur Tapisi gerespekteer word en hierdie respek word 

gereflekteer in die taal wat Tapisi teenoor horn besig. Getuienis hiervan is byvoorbeeld die 

respekvolle Sebatakgomo, Taurabatho en thobela wat hy gebruik om die Kaptein aan te 

spreek. Op sy beurt wys die Kaptein dat hy Tapisi as sy mindere ag wanneer hy die 

aanspreekvorm monna 'man' asook die enkelvoudsvorm van die imperatief Lebala gebruik 

wanneer hy vir Tapisi aanspreek. Om sy respek teenoor Kaptein Khomodi te betoon, gebruik 

die onderdaan ook die bywoord ka boikokobetso, die hortatief a-nke le-lahleleng en die 

enklitikum hie om 'n versoek te rig. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie uitdrukkings is 

om die aard van die verhouding tussen die gespreksgenote aan te dui. (Dit is ook belangrik 

om daarop, te let dat wanneer Kaptein Khomodi die meervoudsuffiks -ng by die imperatiewe 

werkwoord sepelang gebruik, hierdie -ng nie op respek teenoor die aangesprokene dui nie, 

maar op die feit dat die bevel op sowel Tapisi as Hlayadithata betrekking het. -ng het hier dus 

primer 'n persoonsdeiktiesefunksie. Omdat die kaptein egter die gesag het om 'n bevel aan 

die twee aangesprokeneste gee, het -ng sekonder'n sosiaal-deiktiesefunksie.) 

In die volgende aanhaling bestaan daar nie 'n respeksverhoudingtussen die aangesprokenes 

nie, maar wel 'n verhouding waarbinne die twee gespreksgenote mekaar die hele tyd slegse 

en beledig: 

(37b) LEKOPE (0 kgathola mahlong): Mosadi, ga ke a tlaela bjalo ka ge o gopola. Ke tlile 

mo gae mosegare ke swerwe ke tlala ka hwetsa o sego. 0 ka mpotsa gore 

o be o ile kae? 

MOLOGADI (0 itiwa ke letswalo, fela o a tiisetsa): Maaka a maso! Le go suta ga se 

be ka suta mo gae lehono. Ke hlwele ke bakisana meriti le mekgaditswana. 

LEKOPE: Mokgwa o nyaka go mpoledisa kudu. 

MOLOGADI: Gee le gore o na le taba manna tena, o se ke wa e sikologa. Bole/a 

re kwe. 
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LEKOPE (Ka go nga/etsa): Nka bole/a eng le mpheane wa go swana nago? 0 moloi, 

mosatSana tena! Ga o tSwafe go bole/a maaka o le kaaka. Ke bona 

bogarigatsana bjoo o bo rutilego bana bale ba gago. Ge e le baradiana bjalo, 

ba abetse wena. Fe/a nna ke mohuta wo thata. Ke Mohunoto, ga ke radiwe 

ke bommantepana. 

MOLOGADI (0 tshogile fela o ipeta pelo): Se nkgwaele sefotle towe. Ke moloi, ke 

loi/e mang weno? Le gona ge o bole/a le nna, o tlogele bana ba ka. 

LEKOPE: Ge nka be o se moloi, nka be o sa tsame o khukhuna le boramesunkwane 

o nyaka gore ba mpolaye. 

MOLOGADI (0 a imakatsa): Se ntlholele! 0 mpone kae le baloi bao ba gago. Wena 

ge o gerema le masea a maabane nke o lesitswe o hloma bjang? 

LEKOPE: 0 se ke wa nthoga, ngwana' moloi tena. Gee le gore ba go romile gore 

o tie o ntese, o paletswe. Dijonyana tseo tsa gago tsa go tshe/wa 

mesunkwane nka se di je ke ge o ka rata. 

MOLOGADI (0 betile pelo): Ebago o nyaka go mpotsa eng manna tena ... ? 

(Serudu, 1991: 12) 

LEKOPE (Emstig): Vroumens, ek maak nie grappies soos wat jy dink nie. Ek was 

vandag honger hier en jy was nie hier nie. Kan jy vir my se waar was jy? 

MOLOGADI (Sy skrik, maar hou kop): lnfame leuens! Ek het vandag nie van die 

huis af geroer nie. Ek het die skaduwees en die akkedisse geselskap gehou. 

LEKOPE: Die ding met jou is dat jy baie praatjies wil maak. 

MOLOGADI: As jy 'n saak het, veragtelike mansmens, moenie draaie loop nie. 

Praat laat ons hoor. 

LEK OPE ( Stuurs): . Wat kan ek met 'n verraaier soos jy praat? Jy's 'n heks, 

veragtelike vroumensie! Jy's ook nie skaam om so groot as wat jy is te 

lieg nie. Ek sien dieselfde bedrog wat jy jou kinders geleer het. Hulle 

skurkagtigheid het hulle van jou gekry. Maar ek is die harde soort. Ek is 'n 

Mohunoto (prysnaam), ek word nie bedrieg deur vroumense nie. 

MOLOGADI (Sy skrik, maar staal haarself): Moet my nie vals beskuldig nie, jou 

onbeskofte vent. Ek 'n heks? Wie van jou mense het ek dalk getoor? En 

bowendien, as jy met my praat los jy my kinders uit. 

LEKOPE: As jy nie 'n heks was nie sou jy nie die hele tyd saam met daardie kastige 

medisynemeestertjies rondgesluip het bedoelende dat hulle my moet 
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doodmaak nie. 

MOLOGADI (Sy hou haar verbaas): Moenie op my spioeneer nie! Waar het jy my 

saam met daardie kastige moordenaars gesien? Jy wat met gister se kinders 

rondflenterasof jy iets ingekry het, wat gaan met jou aan? 

LEKOPE: Moet my nie vloek nie, jou veragtelike heksekind. As jy gedink het jy 

stuur hulle om my te kom vergiftig, het jy misluk. Jou veragtelike vergiftigde 

kos sal ek nie eet nie, al wil jy. 

MOLOGADI (Sy staa/ haar): Wat wil jy nou eintlik vir my se, veragtelike 

mansmens ... ? 

In hierdie gedeelte gebruik Lekope en Mologadi die disrespekvolle aanspreekvorme monna 

'man' en mosadi 'vrou' om mekaar aan te spreek. Verder maak hulle ook gebruik van die 

enklitika tena en towe wat op hul minagting vir mekaar dui. (Vergelyk par. 3.7.6.) Lekope 

gebruik ook die diminutiewe agtervoegsel -ana by mosatsana 'vroumensie' en dijonyana 

'veragtelike kos' wanneer hy na Mologadi en na haar kos verwys. (Vergelyk par. 3.6.5.) Die 

enkelvoudsvorm van imperatiewe soos Bole/a, Se-nkgwaele en Se-ntlholele en subjunktiewe 

soos o-tlogele dui daarop dat die spreker nie respek aan die aangesprokene betoon nie. Die 

sterk ontkenning van die subjunktief 0-se-ke-wa-nthoga dui ook op die minagting wat die 

spreker vir die aangesprokene voel. Ander beledigende terme wat deur die onderskeie 

sprekers gebruik word, is naamwoorde soos moloi, sefotle, en ngwana' moloi wat na die 

aangesprokene verwys. Die sprekers maak ook van ander kras uitdrukkings gebruik soos 

Maaka a maso 'lnfame leuens' en Ga-o-tswafe go-bole/a maaka o-le kaaka 'Jy's ook nie 

skaam om so groot as wat jy is te lieg nie' om in die situasie waarbinne hulle hul bevind, uiting 

aan hulle gevoelens te gee. Die sosiaal-cleiktiese funksie van hierdie strategiee is om die 

sosiale verhouding, naamlik een van minagting, tussen die gespreksgenotete kenne te gee. 

3.9 SAMEVATTING 

Sosiaal-cleiktiese uitdrukkings reflekteer die spreker se gevoelens jeens die aangesprokene 

of jeens die onderwerpvan bespreking. Dit dui ook op anderfaktore soos die geslag van die 

tweede of derde persoon. 

Die Noord-Sotho spreker maak van sekere strategiee gebruik om sy of haar respek teenoor 

die aangesprokenete betuig. Voorbeelde hiervan is die gebruik van die onderwerpskakel en 
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voomaamwoord van die tweede persoon meervoud, al is die aangesprokene 'n enkele 

persoon, asook naamwoorde in Klas 2a soos b6Modjadji wat respeksvorme is en nie 

noodwendig meervoude nie. 

Die pronominale stelsel van Noord-Sotho is neutraal ten opsigte van geslag, maar sekere 

taalkundige strategies word tog deur die spreker aangewend om die geslag van die 

aangesprokene of derde persoon aan te dui. Verskillende leksikale items asook die suffikse 

-gadi en -ana word hoofsaaklik gebruik om tussen die geslagte te onderskei. Om tussen 

manlike en vroulike diere te onderskei, word van possessiewe konstruksies met p66 en tshadi 

as komplement gebruik gemaak. Afleidings deur middel van die vroulike prefiks na- en die 

diminutiewe suffiks -ana word gebruik om tussen manlike en vroulike diere van verskillende 

kleure te onderskei. 

In sekere diskoerssituasies word manlike persone as die onderwerp van aktiewe sinne 

aangebied, terwyl hul vroulike eweknie die onderwerp van passiewe sinne is. Hierdie tipe 

situasies het hoofsaaklik te make met egtelike verbintenisse en ander aktiwiteite wat daarmee 

saamhang. 

Seksisme en stereotipes kom ook in die Noord-Sotho spreekwoord voor waar die manlike 

geslag as dominerend en die vroulike geslag as ondergeskik uitgebeeld word. Verder word 

manlike en vroulike lede van 'n woordpaar in die volgorde manlik : vroulik deur die spreker 

aangebied, indien daar 'n spesifieke verhouding soos 'n huweliksverband tussen die lede van 

die woordpaar bestaan. lndien die vroulike lid eerste genoem word, is die sosiaal-cleiktiese 

funksie hiervan om aan te dui dat daar geen sosiale verband tussen die twee persona is nie. 

Sekere interjeksies kan net deur manlike sprekers gebruik word, terwyl ander weer net deur 

vroulike sprekers gebruik word. Verd er kom daar sekere uitdrukkings in die taal voor wat net 

na manlike persona kan verwys, terwyl daar ander uitdrukkings is wat net na vroulike persona 

kan verwys. Hierdie uitdrukkings hou hoofsaaklik verband met seksuele aktiwiteite asook 

swangerskap en geboorte. 

Daar bestaan drie tipes verwantskapsterme in Noord-Sotho, naamlik die wat deur die spreker 

gebruik word om na manlike familielede te verwys, die wat hy of sy gebruik om na vroulike 

familielede te verwys, en dan die wat gebruik kan word om na familielede van beide geslagte 
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te verwys. Die sosiaal-deiktiese funksie van hierdie verwantskapsterme is om 'n aanduiding 

te gee van die verhouding wat tussen die spreker en die referent bestaan. 

lnstruksies kan op meer as een wyse in Noord-Sotho gerig word. Die mees direkte een is ook 

die minste beleefd. So byvoorbeeld is die imperatiewe bevel gebiedend en beslis nie 'n 

vriendelike versoek soos die hortatief nie. Die potensialis kan ook gebruik word vir hoflike 

versoeke. 

Die houding van die spreker teenoor of die aangesprokene of die derde persoon wat nie aan 

horn of haar verwant is nie, word deur middel van sosiaal-deiktiese uitdrukkings gereflekteer. 

Hieronder ressorteer uitdrukkings wat die spreker se houding teenoor ander etniese 

groeperinge weergee, derogatiewe of minagtende terme, naamwoorde (wat uit die spreker se 

oogpunt} na persone met besondere vermoens of persona met status in die gemeenskap 

verwys, asook interjeksies wat aan die spreker se emosies uitdrukking gee. 

Die verskillende tipes aanspreekvorme het ook 'n sosiaal-deiktiese funksie omdat die keuse 

van 'n aanspreekvorm 'n aanduiding is van die verhouding tussen die spreker en die 

aangesprokene. Bo en behalwe verwantskapsterme en eiename, word titels, prysname, 

totemname, stamname en regimentname vir Noord-Sotho onderskei. 
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HOOFSTUK4 

PLEKDEIKSIS 

4.1 INLEIDING 

Fillmore (1982: 37) verwys na p/ekdeiksis as 

"that aspect of deixis which involves referring to the locations in space of the 

communication act participants; it is that part of spatial semantics which 

takes the bodies of the communication act participants as significant 

reference objects for spatial specification." (My kursiverings) 

Die plek waar die gespreksgenote hulle bevind, asook hulle fisiese gestaltes, dien as die 

deiktiese sentrum in terme waarvan plekdeiktiese interpretasies gemaak word. lndien hierdie 

twee faktore nie 'n rol speel by die interpretasie van 'n lokatiewe uitdrukking nie, is die 

betrokke uitdrukking nie deikties nie. 

In Noord-Sotho is dit hoofsaaklik demonstratiewe en lokatiewe bywoorde wat as plekdeiktiese 

uitdrukkings optree. Vergelyk die volgende voorbeelde: 

(1a) Mosadi yo o swanetse go dira modir6. 

'Hierdie vrou moet die werk doen.' 

( 1 b) Bana ba raloka kua nokeng. 

'Die kinders speel doer by die rivier.' 

In (1a) word die demonstratief yo gebruik om die vrou wat haar op 'n spesifieke plek bevind, 

naamlik in die direkte omgewing van die spreker, aan te wys. In (1b) word die lokatiewe 

bywoord kua nokeng gebruik om aan te dui dat die kinders in die omgewing van die rivier buite 

die gespreksgenote se gesigsveld speel. Die deiktiese karakter van kua nokeng is daarin 

gelee dat die uitdrukking slegs sinvol ge"interpreteerkan word as die hoorder rekening hou met 

die plek waar die spreker hom/haar bevind, d.w.s. met die deiktiese sentrum. 

Die demonstratief-kopulatiewevan Noord-Sotho kan ook 'n plekdeiktiese funksie he wanneer 
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hulle gebruik word om die posisie van 'n objek relatief tot die deiktiese sentrum te beskryf. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(1c) Monna so! 

'Hier's die man!' 

In hierdie voorbeeld word die demonstratiewe kopulatief 56 gebruik om aan te toon dat die 

man (as referent) horn in dieselfde lokaliteit bevind as die spreker en aangesprokenetydens 

die spraakhandeling. 

Sekere werkwoorde kan ook met 'n plekdeiktiese funksie optree omdat hulle op 'n beweging 

in 'n spesifieke rigting dui, soos byvoorbeeld in die rigting van die spreker of weg van die 

spreker af. Vergelyk byvoorbeeld 

(2) Mmotse gore a tie m6. 

'Se vir horn hy moet hierheen kom.' 

Hier het ons te make met 'n werkwoord wat beweging aandui, te wete 'n beweging in die 

rigting van die plek waar die spreker hom/haar bevind wanneer die uiting gemaak word. Daar 

word van die aangesprokene verwag om toe te sien dat die derde persoon in die vertrek 

inbeweeg na waar die spreker hom/haar bevind. 

Moeketsi (1994) identifiseer die volgende subkategoriee vir plekdeiksis in Suid-Sotho: 

demonstratiewe, bywoorde, affikse en werkwoorde wat op beweging dui. Sy dui die volgende 

funksies vir plekdeiktiese uitdrukkings aan: 

"- to inform, i.e. where the speaker lets the hearer know that a particular 

'figure' is to be found at a particular place ... : 

Thabo o du/a mona 'Thabo lives here' 

with mona 'here' implying either the place where the speaker is, or the place 

at which the speaker is pointing at utterance time; 

- to identify and to select. The speaker lets the hearer know which one of 

several possible objects or places is being mentioned: 
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Bala buka ena, le ena, e seng ena. 

'Read this book, and this one, and not this one'." 

(Moeketsi, op cit: 26) 

Sy bespreek die funksie van die demonstratiewe Jena en lane in die volgende voorbeelde en 

dui aan dat hierdie demonstratiewe gebruik word om tussen verskillende temporale 

perspektiewe wat die spreker in gedagte kan he, te onderskei: 

(3a) "Tsatsi Jena ke la ho ithutela teko ya hosane. 

'This day is for learning for tomorrow's test.' 

(3b) Tsatsi lane e nee le la ho ithabisa. 

'That day was for pleasure."' 

(Moeketsi, op cit: 26) 

Volgens Moeketsi het Tsatsi Jena 'n verhouding van "nearness in time" met die spreker 

wanneer die uiting gemaak word. Daarteenoorverwys lane na 'n sekere dag in die verlede, 

m.a.w. voordat hierdie uiting gemaak is. 

Uitdrukkings wat na lokaliteite verwys, kan 'n deiktiese of 'n non-deiktiese funksie he. lndien 

die interpretasie van die uiting van die deiktiese sentrum (plek waar die gesprek plaasvind 

oftewel die posisie van die gespreksgenote) afhanklik is, het die betrokke uiting 'n deiktiese 

funksie. lndien die interpretasie van die uitdrukking egter nie van die deiktiese sentrum 

afhanklik is nie, het die uiting nie 'n deiktiese funksie nie. Die deiktiese sentrum kan die 

spreker, die aangesprokeneof 'n deiktiese derde persoon wees mits laasgenoemdeself in die 

gespreksituasie aanwesig is. 
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4.2 DEMONSTRA TIEWE 

Kotze (1985: 83) onderskei tussen "deiktiese" en "non-deiktiese" 1 demonstratiewe. Uit sy 

definisie van "deiktiese demonstratiewe" blyk dat hy daarmee na die plekdeiktiese funksie van 

demonstratiewe verwys: 

"Deiktiese demonstratiewe verwys na objekte/sake op grond van hulle 

lokaliteit t.o.v. die spreker en/of aangesprokene, waar die objek(te)/saak(e) 

altyd in die fisiese werklikheid aanwesig is." 

Hierdie sogenaamde "deiktiese demonstratiewe" verwys dus na die lokalisering van die derde 

persoon ten opsigte van die spreker en aangesprokene en daarom kan daar van 'n 

plekdeiktiese funksie gepraat word. 

Moeketsi (1994) wys daarop dat Suid-Sotho drie subkategoriee vir plekdeiksis onderskei, 

naamlik "proximal", "medial" en "distal". Volgens haar verwys die demonstratiewe van die 

eerste posisie na 'n entiteit naby die spreker, d.w.s. "proximal", byvoorbeeld: 

(4a) "Buka ena 

'This book"' 

Die tweede- posisie verwys na 'n entiteit of plek 'n entjie weg van die spreker ("medial") maar 

naby die aangesprokenewanneerdie uiting gemaak word, byvoorbeeld 

(4b) "Bitsang bana bano/bao 

'Call those children"' 

Die demonstratiewe van die derde posisie verwys na 'n entiteit of plek wat nie naby die 

spreker of aangesprokeneis nie, m.a.w. "distal", byvoorbeeld 

1Hierdie demonstratiewe wat Kotze (1985) as "non-deikties" tipeer, het in der waarheid 'n 
diskoersdeiktiese funksie. Vergelyk Hoofstuk 6, par. 6.2. 
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(4c) "Ke la mang lehakwe lane? 

'Whose jewel is that?"' 

(Moeketsi, op cit: 25) 

Poulos & Louwrens (1994: 83) beskryf die belangrikste kenmerke van die verskillende posisies 

van Noord-Sotho se demonstratiewe as volg: 

"Position 1a signifies "this here" or "these here", referring to objects (or 

referents) that are immediately next to the speaker. 

Position 1 b is, ... similar in significance to 1 a and refers to referents which 

are relatively close to the speaker. 

Position 2 signifies "that" or "those" and refers to referents that are further 

away from the speaker than those expressed by position 1 b, but closer to 

the addressee. 

Position 3 signifies "that ... over there in the distance" or "those over there 

in the distance", referring to referents that are relatively remote from both the 

speaker and the person addressed." 

Uit die bostaande blyk dit dat net die posisie van die spreker ter sprake is by die interpretasie 

van demonstratiewe van posisie 1a en 1b, terwyl die aangesprokene se posisie ook 'n rol 

speel wanneer demonstratiewe van posisie 2 en 3 gebruik word. 

Anders as Moeketsi (1994), Poulos & Louwrens (1994) en andere, verwys Kotze (1985) nie 

na die verskillende posisies van demonstratiewe nie, maar verkies hy die terme "eerste 

verwysing, tweede verwysing en derde verwysing". Met "eerste verwysing" word dit wat 

Poulos & Louwrens "posisie 1 a en 1 b" noem, bedoel, terwyl Kotze se "tweede" en "derde 

verwysing" met Poulos & Louwrens se "tweede" en "derde posisies" ooreenstem. Kotze (op 

cit: 85) beweer dat demonstratiewe met die suffikse -no en -khwi (wat Poulos & Louwrens 

"posisie 1 b" noem) dialektiese variante is. Hy vat sy bevindinge s6 saam: 

II Die suffikse -no en -khwi kom net in sekere dialekte van Noord-Sotho 

voor. Hulle word bv. glad nie in die oostelike dialekte aangetref nie. In bg. 

dialekte word die demonstratief van die eerste verwysing gebruik in 

lokaliseringsuitdrukkings waar ander dialekte -nol-khwi gebruik. 
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- Demonstratiewe met hierdie suffikse word altyd deikties (m.a.w. p/ek

deikties - eie afleiding) gebruik. 

- Die aangesprokene kan nie sonder meer buite rekening gelaat word by 

die ondersoek na die betekenis van hierdie demonstratiewe nie. 

- Ziervogel (1978) het deels gelyk wanneer hy beweer dat demonstratiewe 

met -nol-khwi gebruik word om te verwys na objekte wat digby I teenaan die 

spreker is. 'n Belangrike punt wat hy nie aanraak nie, is dat -nol-khwi nie 

gebruik kan word wanneer die spreker horn by die aangesprokene bevind 

nie." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(5a) Ke ngwadile puku yenolyekhwi. 

'Ek het hierdie boek geskryf.' 

Kotze (op cit: 85) beskryf ook die gebruik van demonstratiewe met die suffikse -we en 

-uwe. Hy se dat hierdie suffikse eweneens dialektiese variante is, en dat hulle gebruik word 

wanneer die gespreksgenote verwyder is van mekaar terwyl die objek digby die 

aangesprokene is. Vergelyk byvoorbeeld 

(5b) Ke ngwadile puku yeuwelyewe. 

'Ek het daardie boek geskryf.' 

Kotze (op cit: 84) wys ook daarop dat 

"die grootte van die objek 'n invloed het op die spreker se persepsie van die 

afstand tussen horn en die objek, of van die tussen die aangesprokene en 

die objek. Wanneer 'n mens voor 'n groat voorwerp staan, voel dit asof jy 

nader daaraan is as bv. aan 'n klein voorwerpie wat net so ver van jou af is 

as die groat voorwerp.'' 

Vergelyk byvoorbeeld 

(6a) Ngwak6 woke wa ka. 

'Hierdie huis is myne.' 
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(6b) Mpsha yeo ke ya ka. 

'Daardie hond is myne.' 

Die huis in (6a) en die hond in (6b) kan ewe ver verwyderd wees van die gespreksgenote 

wanneer die spreker die onderskeie uitings maak, maar omdat die huis 'n groot objek is word 

die demonstratief van die eerste verwysing (posisie 1a) gebruik terwyl die demonstratief van 

die tweede verwysing (posisie 2) gebruik word om na die hond, wat in verhouding tot die huis 

'n klein objek is, te verwys. 

Volgens Maphike (1982) word die eerste posisie van die demonstratiewe van Suid-Sotho 

gebruik om op die nabyheid van die spreker en/of die persoon met wie gepraatword (as hulle 

bymekaar is) te wys, en hy se dit bewerkstellig 'n kontras tussen die objek wat uitgewys word 

en dit wat bekend kan wees. Die tweede posisie van Suid-Sotho se demonstratiewe dui 

daarop dat die objek verder van die spreker is as wanneer die eerste posisie gebruik word, 

maar dit kan naby die aangesprokene wees. Die derde posisie word gebruik om aan te dui 

dat die objek ver weg is van beide gespreksgenote maar wel binne hulle gesigsveld. 

4.2.1 Posisie 1 

Soos reeds vermeld, verwys demonstratiewevan posisie 1a en 1b na referentewat direk langs 

of by die spreker is. Volgens Kotze (1985) word posisie 1a en 1b (eerste verwysing) van 

Noord-Sotho se demonstratiewe gebruik wanneer die gespreksgenote bymekaar is en die 

objek(te) waama verwys word relatief naby aan die gespreksgenote in die fisiese werklikheid 

is. Hy se dat die gespreksgenote ook relatief ver van mekaar af kan wees terwyl die derde 

persoon na die oordeel van die spreker ewe ver van die spreker en aangesprokene af is. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(?a) "Legoko/odi le o a le bona?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 8) 

"Sien jy hierdie duisendpoot?" 
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(7b) • ... o mmotse gore o tla nkhwetsa ke mo letile ka fase ga sehlare sa motswiri o bago 

morago ga ntlo tSe, o kwile?" 

(Palaki Tsebe, 1983: 5) 

" ... se vir haar dat sy my sal kry waar ek vir haar wag onder die hardekoolboom wat 

agter hierdie hutte is, het jy gehoor?" 

In hierdie voorbeelde gebruik die onderskeie sprekers die eerste posisie van die 

demonstratiewe van Klas 5 (/e) en Klas 1 O (tse) om aan te dui dat die sake waama verwys 

word 2 in hulle direkte omgewing is: die duisendpoot is by die spreker in (7a), en die hutte 

is in die spreker se onmiddelike omgewing in (7b ). 

4.2.2 Posisie 2 

Die gebruik van demonstratiewe van die tweede verwysing of posisie 2 word volgens Kotze 

(op cit: 84) bepaal deur 

" die feit dat die aangesprokene horn nader aan die objek bevind as die 

spreker. Die relatiewe afstand tussen die spreker enersyds en die 

aangesprokene en die objek andersyds speel ook 'n deurslaggewende rol. 

Daar moet beklemtoon word dat demonstratiewe van die tweede verwysing 

nooit gebruik word om te verwys na objekte wat nie in die fisiese omgewing 

van die aangesprokeneis nie." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(8a) Ke ngwadile puku yeo. 

'Ek het daardie boek geskryf.' 

(8b) Ke rata seswantsho seo. 

'Ek hou van daardie skildery.' 

Die spreker gebruik die demonstratiefvan die tweede verwysing I posisie 2 (yeo en seo) om 

2Let daarop dat hierdie sake in albei voorbeelde 'n deiktiese karakter het omdat hulle (die 
duisendpoot in 7a en die hutte in 7b) in die gespreksituasie teenwoordig is. 
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aan te dui dat die derde persoon (puku 'boek' en seswantsho 'skildery') nader aan die 

aangesprokeneas aan die spreker is wanneerdie onderskeie uitings gemaak word. 

4.2.3 Posisie 3 

Kotze (1985)maak melding van Nkabinde(1971), Doke (1947), Van Eeden (1941)en Maphike 

(1982) se beskrywing van die gebruik van demonstratiewe van die derde verwysing, naamlik 

dat hierdie demonstratiewe gebruik word om na objekte te verwys wat ver van die 

gespreksgenote af maar steeds binne hulle gesigsveld is. Hy voeg egter by dat die 

gespreksgenote bymekaar moet wees wanneer daar met behulp van demonstratiewe van die 

derde verwysing na 'n objek verwys word. Vergelyk byvoorbeeld 

(9a) Mmotor6 wo/a ke wa ka. 

'Doerdie kar is myne.' 

(9b) A re yo bole/a le manna yo/a. 

'Korn ons gaan praat met doerdie man.' 

Die demonstratiewevan die derde verwysing (wola en yo/a) word hierdeurdie sprekergebruik 

wanneer hy/sy en die aangesprokene bymekaar is om aan te dui dat ofskoon die derde 

persoon (mmotor6 'kar' en manna 'man') redelik ver van hulle af is, dit nog steeds binne hulle 

gesigsveld voorkom. 

4.2.4 Gevolgtrekking 

Demonstratiewe het meestal 'n plekdeiktiese funksie3
• Hierdie demonstratieweword in Noord

Sotho gebruik om die ligging van 'n persoon of saak, wat noodwendig in die gespreksituasie 

teenwoordig moet wees, relatief tot die posisie van die gespreksgenote aan te dui. Sake wat 

in die gespreksituasie teenwoordig is word as deiktiese derde persone getipeer4• 

Demonstratiewe met 'n p/ekdeiktiese funksie kan dus net deiktiese derde persone kwalifiseer 

ten opsigte van hulle ligging in verhouding tot die van die gespreksgenote. 

31n Hoofstuk 5 word demonstratiewe met 'n tyddeiktiese funksie bespreek, en in Hoofstuk 6 die met 
'n diskoersdeiktiese funksie. 

4Vergelyk Hoofstuk 2, par. 2.3. 
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Die posisie van die gespreksgenote relatief tot die lokaliteit van die saak bepaal watter 

demonstratief die spreker selekteer. Wanneer die saak direk langs of by die spreker is, word 

die demonstratief van posisie 1 gebruik. Wanneer die objek nader aan die aangesprokene is 

as aan die spreker, word posisie 2 gebruik, en wanneer die persoon of voorwerp ver van beide 

gespreksgenote af is, word posisie 3 gebruik. 

4.3 DEMONSTRA TIEF-KOPULA TIEWE 

Louwrens ( 1994a: 49) se dat die term demonstratief-kopulatief gebruik word om na 'n woo rd 

te verwys 

"which is reminiscent of the demonstrative in as far as it . . . specifies the 

distance of a person or object relative to the position of the speaker and the 

adressee in terms of different positions, but which differs from the 

demonstrative since it has a copulative meaning as well which can be 

translated into English with 'is' and 'are'. This results in the demonstrative 

copulative having the combined meaning 'here is/are', 'there is/are', etc ... " 

Net soos demonstratiewe kan die demonstratief-kopulatiewe van Noord-Sotho met 'n 

plekdeiktiese funksie5 logies net die posisie van deiktiese derde persone, d.w.s. sake wat in 

die gespreksituasie teenwoordig is, aandui. Die gebruik van die verskillende posisies van 

demonstratief-kopulatiewe stem ooreen met die verskillende posisies van demonstratiewe 

soos in par. 4.2 uiteengesit. Vergelyk byvoorbeeld 

( 1 Oa) Mosemane so! (posisie 1) 

'Hier's die seun.' 

(10b) Dikgomo sidio! (posisie 2) 

'Daar's die beeste!' 

( 1 Oc) Banna sebala! (posisie 3) 

'Doer is die mans!' 

5Vergelyk ook die diskoersdeiktiese funksie van demonstratief-kopulatiewe soos in Hoofstuk 6, par. 
6.3 uiteengesit. 
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In (10a) word die demonstratjef-kopulatiefvan posisie 1 gebruik om aan te toon dat die derde 

persoon (mosemane 'seun') homself in die onmiddellike omgewing van die spreker bevind. 

Die spreker kan hierdie uiting byvoorbeeld op die moment gebruik wanneer hy/sy op die seun 

afkom nadat hy/sy na horn gesoek het. 

In (10b) word posisie 2 van die demonstratief-kopulatief gebruik omdat die derde persoon 

(dikgomo 'beeste') 'n entjie verwyderd is van die spreker, en terselfdertyd nader aan die 

aangesprokene is. 

In (10c) kom die demonstratief-kopulatiefvan posisie 3 voor omdat die derde persoon (banna 

'mans') op 'n afstand van beide gespreksgenote is, maar nog steeds binne hulle gesigsveld. 

Die posisie van die derde persoon ten opsigte van die gespreksgenote bepaal dus watter 

posisie van die demonstratief-kopulatief die spreker sal gebruik. 

Lombard et al. (1985: 167) se dat hierdie vorme 'n predikatiewe gebruik het, m.a.w. 

"daar is inherent 'n onderwerp in die vorm en betekenis ingesluit. Die 

predikatiewe gebruik is in wese kopulatief ... " 

Demonstratief-kopulatiewe het dus altyd of 'n plekdeiktiese of 'n diskoersdeiktiese funksie. 

4.4 LOKATIEWE KOPULATIEWE 

Die term lokatiewe kopulatiewe word nie algemeen in grammatiese beskrywings van Noord

Sotho aangetref nie. Tradisioneel is daar na hierdie soort konstruksies as beskrywende 

kopulatiewe6 verwys. Poulos & Louwrens ( 1994) verkies egter die term /okatiewe kopu/atiewe 

omdat hierdie vorme 'n lokatiewe betekenis het. Vergelyk die volgende voorbeelde: 

6Vormlik bestaan daar geen verskil tussen beskrywende en lokatiewe kopulatiewe nie. Die 
onderskeid tussen die twee tipes word suiwer op semantiese gronde gemaak. Vergelyk Poulos & 
Louwrens (1994: 289-292, 316-320) in die verband. 
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( 11 a) "The/efomo e gona ka mo kamoreng ya /aeporari." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

"Die telefoon is in die biblioteek." 

(11 b) "Mma-Matome, na diaparo tsa ka di kae?" Mosadi wa batho a se tsebe. 0 no re: 

Ga di gona moo setulong?" 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 17) 

"Moeder van Matome, waar is my klere?" Die arme vrou weet nie. Sy se toe 

sommer: "Is dit nie daar op die stoel nie?" 

In ( 11 a) beskryf die lokatiewe kopulatief e-gona ka mo kamoreng ya /aeporari die lokaliteit van 

die telefoon wanneer die uiting gemaak word. In ( 11 b) gebruik beide sprekers lokatiewe 

kopulatiewe(di-kae en Ga-di-gona moo setulong onderskeidelik)om na die (moontlike) ligging 

van die verlore klere te verwys. 

Die plekdeiktiese karakter van lokatiewe kopulatiewe word bepaal deur die lokaliteit wat deur 

die komplement beskryf word. lndien die interpretasie van die betrokke lokaliteit van die 

deiktiese sentrum afhanklik is, het die lokatiewe kopulatief 'n deiktiese funksie. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(11c) " ... Fa, o sepetleleng sa St. Rita. 0 tlisitswe mo maabane ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 70) 

" ... Hier, is jy in die St. Rita Hospitaal. Jy is gister hierheen gebring ... " 

Die lokaliteit wat hier beskryf word, is ook die plek waar die gesprek plaasvind. Die lokatiewe 

demonstratieffa 'hier' en die lokatiewekopulatief o-sepetleleng sa St. Rita verwys albei na die 

deiktiese sentrum. 

Lokatiewe kopulatiewe lokaliseer egter nie net 'n referent in terme van sy posisie in die ruimte 

nie, maar ook in terme van tyd. Ons kan dus se dat lokatiewe kopulatiewe 'n objek tyd

ruimtelik lokaliseer. 

Die teenwoordige tydsvorm van die kopulatief dui daarop dat die aangesprokene in die 

hospitaal is wanneer die uiting gemaak word. Die kopulatief dui dus nie net op die lokaliteit 

van die aangesprokenenie, maar ook daarop dat koderingstyd met verwysingstyd oorvleuel. 
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lndien die kopulatief 'n verlede tydsvorm het, word aangedui dat die referent op 'n spesifieke 

plek was voordat die uiting gemaak is. Vergelyk byvoorbeeld 

(11d) "Ga ke kgone go gopola gore mo/ato e ka ba e le eng gobane maabane thapameng 

re be re le mmogo, ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 65) 

"Ek kan nie dink wat die moeilikheid kan wees nie want gistermiddag was ons saam, 
II 

Die spreker gebruik die verlede tydsvorm van die kopulatief om aan te dui dat sy en 'n ander 

referent bymekaar was v66r hierdie gesprek. 

In die volgende voorbeeld het die lokatiewe kopulatief o-kotsing (ya lehu) nie 'n plekdeiktiese 

funksie nie omdat die interpretasie van die begrip 'lewensgevaar' nie afhang van die posisie 

waarin die gespreksgenote hulle bevind nie. 

(11e) " ... Afa o a lemoga gore ngwana yo wa batho o kotsing ya lehu?" 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 68) 

" ... Beset jy nie dat hierdie arme kind in lewensgevaar is nie?" 

Die lokatiewe kopulatief het egter nog steeds 'n tyddeiktiese funksie omdat die teenwoordige 

tydsvorm van die kopulatief aandui dat die pasient op die moment wat die uiting gemaak word 

in lewensgevaar is. 

Lokatiewe kopulatiewe kan dus met 'n plekdeiktiese funksie optree wanneer die interpretasie 

van die lokaliteit waama verwys word van die deiktiese sentrum afhanklik is. 

4.5 LOKA TIEWE BYWOORDE 

Lokatiewe bywoorde soos mmotorong 'by die kar' word gebruik om 'n sekere lokaliteit aan te 

dui: 

(12) Re t/6 gahlana mmotorong. 

'Ons sat by die kar ontmoet.' 
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In hierdie voorbeeld word 'by die kar' gebruik om 'n spesifieke plek te identifiseer, naamlik die 

ruimte wat deur die kar beset word. Die aangesprokenemoet weet na watter kar die spreker 

verwys en waar hierdie betrokke kar geparkeer is anders sal hy/sy nie weet waar die lokaliteit 

'by die kar' is nie. mmotorong het dus 'n plekdeiktiese funksie omdat sy referent in die 

buitetaalse werklikheid le, en die posisie van die referent met betrekking tot die posisie van 

die gespreksgenotevan belang is by die interpretasie van die uiting. 

Prinsloo {1979) gee 'n volledige uiteensetting van hoe die lokativeringstrategiee van Noord

Sotho daar uitsien. Hy onderskei tussen vier tipes lokatiewe, naamlik: 

(i) gelokativeerde naamwoorde, d.i. naamwoorde wat nie normaalweg op 'n lokaliteit dui 

nie, maar wat deur middel van die suffigering van -ng 'n lokatiewe betekenis verkry, 

byvoorbeeld 

( 13a) mmotoro 

'kar' 

( 13b) mmotorong 

'by die kar' 

(ii) lokatiewe naamwoorde, d.i. naamwoorde met 'n inherente lokatiewe betekenis en wat 

bestaan uit 'n lokatiefprefiks (fa-, mo- of go-) en 'n stam, byvoorbeeld 

(14a) fase 

'onder' 

(14b) morago 

'onder' 

(14c) godimo 

'bo' 
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(iii} lokatiewe voorsetselgroepe 7
, d.i. woordgroepe wat bestaan uit 'n lokatiewe 

voorsetsel (partikel} en 'n naamwoord met 'n lokatiewe betekenis, hetsy 'n 

gelokativeerdeof 'n lokatiewe naamwoord. Vergelyk byvoorbeeld 

(15a} kua godimo 

'doer bo' 

( 1 Sb} ka ngwakong 

'in die huis' 

(iv} naamwoorde met 'n lokatiewe konnotasie sander enige lokaliteitsmerker 8 

byvoorbeeld 

{16a} gae 

'tu is' 

( 16b) mosate 

'hoofstad' 

Volgens Prins loo (op cit) het die lokatiefprefikse van Noord-Sotho soos die in (ii} hierbo, geen 

betekenis nie aangesien hulle nie die betekenis van die naamwoorde waarin hulle voorkom 

in terme van lokaliteit nuanseer nie. Lokatiewe partikels daarenteen, het die funksie om vae 

ongespesifiseerde lokaliteitsverhoudingefyner te nuanseer. 

Louwrens ( 1992: 107} verwys oak na die verskillende lokativeringstrategiee wat in Noord

Sotho voorkom. Hy se dat 

7Tradisioneel word daar na hierdie woordgroepe as lokatiewe partikelgroepe verwys. In meer 
onlangse grammatikas soos die van Poulos & Louwrens (1994) word die term lokatiewe prefiks in plaas 
van lokatiewe voorsetse/ gebruik. Vergelyk Louwrens (1994a: 149) vir 'n verduideliking waarom die term 
voorsetse/ vir sommige Noord-Sotho grammatici onaanvaarbaar is. Vir die doeleindes van hierdie 
proefskrif sal daar egter na hierdie vorme wat Prinsloo (1979) lokatiewe voorsetse/groepe noem, as 
lokatiewe partikelgroepe verwys word. 

8volledigheidshalwe word voorbeelde van die tipe lokatiewe hier ingesluit, maar omdat hierdie soort 
lokatiewe nie deikties kan wees nie aangesien hulle interpretasie nooit van die posisie van die 
gespreksgenote afhanklik is nie, sat daar nie verder aandag aan hierdie lokativeringstrategie gegee word 
nie. 
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"Locatives can be defined as structures which are employed in language to 

denote the position or location of an object or objects within the confines of 

a particular area in relation to the speaker and addressee." 

Hy noem dan die volgende drie strategiee wat algemeen vir Noord-Sotho onderskei word, 

naamlik lokatiewe naamwoorde, gelokativeerde naamwoorde en lokatiewe partikelgroepe9
• 

Die semantiese implikasies van hierdie verskillende strategiee om lokaliteit in Noord-Sotho uit 

te druk, word in die volgende paragrawe beskryf. 

4.5.1 Gelokativeerde naamwoorde 

Volgens Prinsloo (1979: 75) druk gelokativeerde naamwoorde vae of ongespesifiseerde 

lokaliteit ten opsigte van 'n saak uit, en kan dit op Afrikaans met 'by' vertaal word. 

Louwrens (1992: 108) se dat 

"Locativized nouns . . . are . . . characterized by some kind of semantic 

vagueness, although . . . apart from the speaker, there is always another 

object or thing involved with respect to which such a non-specific locative 

relationship is expressed." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(17) •Ge nako ya ka ya go soma mekoting e fela, ke tla boa, ka tla, ka reka dikgomo tsa 

magadi, gomme ka go gorosa. n 

(Palaki Tsebe, 1983: 18) 

"As my tyd om by die myne te werk verby is, sal ek terugkeer, die bruidskat koop, 

en jou my vrou maak." 

Die gelokativeerde naamwoord mekoting in (17) verwys na die myne as 'n vae en onge

spesifiseerde lokaliteit. Hierdie uitdrukking beteken eintlik 'die myne en dit wat dit omgewe'. 

Omdat die plek waar die gespreksgenote is nie 'n rol speel by die korrekte interpretasie van 

9vergelyk die term /okatiewe voorsetse/groepe wat Prinsloo (1979) gebruik. 
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mekoting 'by die myne' nie, het die uitdrukking nie 'n plekdeiktiese funksie nie. 

Nie alle gelokativeerde naamwoorde verwys egter na lokaliteite met fisies afgebakendegrense 

nie. Gelokativeerde naamwoorde kan byvoorbeeld na abstrakte sake verwys wat nie 'n 

spesifieke ruimte kan beset nie. Vergelyk die volgende: 

(18a) "Ke eng seo se go /omago mogopolong?• 

(Bopape,1982:2) 

"Wat vreet jou in jou gedagtes?" 

(18b) "O be o le kae bosegong bja maabane?" 

(Bopape, op cit: 2) 

"Waar was jy gisteraand?" 

Die gelokativeerde naamwoord mogopolong in (18a) verwys nie na 'n ruimtelike begrip nie, 

maar na 'n abstrakte saak, naamlik die aangesprokene se gedagtes. Hierdie gelokativeerde 

naamwoord het dus nie 'n plekdeiktiese funksie nie, omdat die interpretasie van mogopolong 

nie afhanklik is van die posisies wat die gespreksgenote in die taalgebruiksituasie inneem nie. 

In ( 18b) word 'n gelokativeerde naamwoord bosegong 'in die aand' gebruik om na 'n temporale 

begrip te verwys en nie na 'n ruimtelike een nie. bosegong bja maabane het dus 'n 

tyddeiktiese funksie en nie 'n plekdeiktiese een nie. 

Wanneer gelokativeerde naamwoorde na die spreker of aangesprokenese gestalte of sy/haar 

liggaamsdele verwys, het die lokatiewe uitdrukking 'n deiktiese betekenis10
• Vergelyk 

byvoorbeeld 

(18c) ... ka kwa menwana ya ka e fiswa ke sekerete seo se bego se felela seatleng sa ka. 

(Bopape,1982:2) 

' ... ek voel toe my vingers word gebrand deur die sigaret wat besig was om op te raak 

in my hand.' 

1°Vergelyk Fillmore (1982: 37) se definisie vir plekdeiksis: " ... that part of spatial semantics which 
takes the bodies of the communication act participants as significant reference objects ... " 
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Gelokativeerde naamwoorde kan dus 'n deiktiese of 'n non-cleiktiese betekenis he, afhangende 

daarvan of die interpretasie van die lokaliteit van die posisie van die gespreksgenote of van 

een van hulle se fisiese gestalte afhanklik is, al dan nie. 

4.5.2 Lokatiewe partikelgroepe 11 

Soos reeds gemeld, kan lokatiewe partikels of saam met gelokativeerdenaamwoordeof saam 

met lokatiewe naamwoorde gebruik word om gespesifiseerde lokaliteite te beskryf. 

Prinsloo (1979) en Louwrens (1992) interpreteer die betekenis en gebruik van die lokatiewe 

partikels as volg: 

4.5.2.1 kua 

Volgens Prinsloo (1979: 83) word hierdie partikel gebruik as die afstand tussen die spreker en 

die lokaliteit waarna verwys word relatief groot en/of buite sig is, en kan dit met 'daar' vertaal 

word. Louwrens ( 1992: 111) se dat 

"Kua has a vague, non-specific meaning since it refers to localities which are out of 

sight ... " 

Die gebruik van kua word bepaal deur die relatiewe posisie wat die spreker t.o. v. die lokaliteit 

waama verwys word, inneem. Vergelyk byvoorbeeld 

(19a) "Kgane go bjang kua madisong?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 9) 

"Hoe gaan dit daar by die weiveld?" 

11 Alhoewel die semantiese kenmerke van die verskillende lokatiewe partikels hier bespreek word, 
is dit belangrik om daarop te let dat die deiktiese of non-deiktiese betekenis van die lokatiewe 
partikelgroepe deur die hele woordgroep gedra word, en nie net deur die betrokke partikel nie. 
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{ 19b) •... bekeng ye e fetilego ke be ke le kua toropong ... " 

{Ramokgopa & Motuku, op cit: 58) 

" ... verlede week was ek daar in die dorp ... " 

Die gebruik van kua impliseer dat die weiveld in { 19a) en die dorp in { 19b) buite die onderskeie 

sprekers se gesigsveld is, en dus het die betrokke partikelgroepe 'n deiktiese karakter. 

In die volgende voorbeeld verwys kua na 'n lokaliteit wat relatief ver van die spreker af is, 

maar wat nog steeds binne sy gesigsveld aanwesig is: 

( 19c) 0 ile a thoma go nkatoga go fihlela a le kua ntlhaneng ya malao, ... 

(Bopape, 1982: 1) 

'Sy begin toe van my af wegbeweeg totdat sy doer op die randjie van die bed is, .. .' 

Die interpretasie van kua is hier ook afhanklik van die spreker se posisie en is gevolgiik 

deikties. 

4.5.2.2 ka 

Die partikel ka kan met lokatiewe en gelokativeerde naamwoorde kombineer. Wanneer ka 

voor gelokativeerde naamwoorde optree, spesifiseer hierdie partikel 

"die lokaliteitsverhoudingten opsigte van die inhoudelike daarvan.'' 

(Prinsloo, op cit: 155) 

Volgens Louwrens ( 1992: 110-111) verwys ka na 

"localities of which the boundaries are structured to the extent that 

enclosures are formed, and which are consequently characterized by clear 

instances of physical demarcation.'' 

Die betekenisse 'in' of 'uit' is nie in die partikel ka gesetel nie, maar in die werkwoord12 

waarmee die lokatiewe partikelgroep in verband staan. Die partikel dui bloot aan dat 'n 

12Vergelyk par. 4.6 waar werkwoorde wat op beweging in 'n spesifieke rigting dui ondersoek word. 
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handeling binne 'n fisies begrensde domein plaasvind. Vergelyk byvoorbeeld 

(20a) Maswi a tshelwa ka kgamelong. 

'Die melk word in die emmer gegooi.' 

(20b) A ntsha puku ka morabeng wa baki ya gagwe ... 

(Kekana,1985:4) 

'Sy haal toe die boek uit haar baadjiesak uit .. .' 

In (20a) gebruik die spreker ka saam met die gelokativeerde naamwoord kgamelong om aan 

te dui dat die melk in kontak is met die binnekant van die emmer. Die emmer is 'n fisiese 

objek wat begrens word deur 'n bodem en sykante wat daarvan 'n houer maak waarbinne 

vloeistowwe gestoor kan word. Die funksie van ka is om aan te dui dat die vloeistof binne die 

grense van hierdie houer gestort word, terwyl die werkwoord tshelwa daarop dui dat die 

handeling in die betrokke lokaliteit in plaasvind. 

In (20b) dui die werkwoord a-ntsha aan dat die handeling uit 'n begrensde lokaliteit uit 

plaasvind. 

Wanneerka voorlokatiewe naamwoordeoptree, word aan begrippesoos 'bokant', 'agterkant', 

'onderkant', ens. uitdrukking gegee. Vergelyk die volgende voorbeeld waar ka saam met die 

lokatiewe naamwoord t/ase optree: 

(20c) Maoto aka e be nke a a tologa ka tlase ga boima bja mmele wa ka. 

(Bopape, 1982: 8) 

'My voete was asof hulle smelt onder(-kant) my liggaam se gewig.' 

Die interpretasie van die lokaliteite in (20a) en (20b) is nie van die plek waar die 

gespreksgenote hulle bevind afhanklik nie. Hierdie uitdrukkings het dus ook nie 'n deiktiese 

karakter nie. In (20c) is die spreker se liggaam die verwysingspunt en daarom het die 

lokatiewe uitdrukking 'n deiktiese karakter. 

ka kan ook saam met gelokativeerde naamwoorde wat nie na 'n fisies omgrensde domein 

verwys nie, optree. Vergelyk byvoorbeeld 
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(20d) ka letsogong la go ja 

'aan die regterkant' 

(20e) ka thokong ya bohlabela 

'aan die oostekant' 

In hierdie voorbeelde dien die spreker se liggaam as deiktiese sentrum wat aan (20d) en (20e) 

'n deiktiese karakter verleen. lndien daar egter van 'n ander verwysingspunt sprake is, het die 

betrokke uitdrukkings nie 'n deiktiese betekenis nie. Vergelyk byvoorbeeld 

(20f) Ngwako o be o duko/ogilwe ke mafasetere ka goh/e. Ka letsogong la go ja go be 

go le karatshe e kgolo. 

(Bopape,1982: 10) 

'Die huis het vensters reg rondom gehad. Aan die linkerkant was 'n groot 

motorhuis.' 

In hierdie uiting het die lokatiewe partikelgroep ka letsogong la go ja nie 'n deiktiese funksie 

nie omdat die verwysingpunt in terme waarvan dit ge"interpreteer moet word, nie die spreker 

se liggaam is nie, maar wel die huis. Omdat 'n huis 'n definitiewe voor- en agterkant het, kan 

dit as die verwysingspunt geld vir begrippe soos 'links van' en 'regs van'. Die uitdrukking 

betaken 'aan die linkerkant van die huis' en nie 'aan my linkerkant' nie. 

Net so kan ka ook saam met ander lokatiewe vorme soos die partikel go optree om die 

betekenis 'kant' weer te gee. Vergelyk byvoorbeeld 

(20g) Tse/a yeo gee setse e tsweletse ka sefata seo, e tshetse noka ya Matsukubjane, 

gona e tswa maphata a mabedi. Ye e yago ka go le letshadi, e boela Bohlabela bja 

Borwa e ya Krugersdorp. Yee rapalalago ka go le letona thokong ya Bodikela bja 

Borwa, e ya Boons le Koster le go fetela Lichtenburg. 

(Ramaila, 1960: 42) 

'Waar daardie pad anderkant die nek oorkant die Matsukubjane rivier uitkom, vurk dit. 

Die een wat linkerkant toe gaan, draai suidooswaarts terug Krugersdorp toe. Die 

een wat regterkant toe uitstrek in 'n suidwestelike rigting, gaan Boons, Koster en 

verder Lichtenburg toe.' 
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Omdat 'n rivier nie 'n voor- en agterkant het nie, plaas die spreker homself in 'n denkbeeldige 

posisie by die plek waar die pad vurk, met sy rug na die rivier toe. Die pad wat na die 

linkerkant toe gaan, beteken dus die pad links van die spreker in sy denkbeeldigeposisie. Sy 

liggaam is dus die verwysingspunt in terme waarvan hy die interpretasies 'linkerkant' en 

'regterkant' maak. Die uitdrukkings ka go le letshadi en ka go le letona het dus in hierdie 

konteks 'n deiktiese karakter. 

4.5.2.3 mo 

Hierdie partikel word onder andere gebruik in situasies waar een objek in kontak is met die 

oppervlak van 'n ander objek. Prinsloo (1979: 90-91) wys daarop dat mo in wese die eerste 

posisie van die demonstratief van klas 18 is en dat dit 

"'n lokaliteitsverhouding tussen 'n saak en lokaliteit wat ten opsigte daarvan 

uitgedruk word, fyner nuanseer as die plek 'waarop' die aksie wat deur die 

werkwoord uitgedruk word plaasvind, en kan met behulp van 'op' of 'aan' 

vertaal word." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(21a) Ke ile ka hlapa ka boiket/o ke ekwa ge meetse a pumpunyega gohle mo mmeleng 

waka. 

(Bopape,1982:4) 

'Ek het toe op my gemak gewas terwyl ek die water oral op my lyf voel bruis.' 

Omdat die verwysingspunt in hierdie uiting die spreker se liggaam is, het die partikelgroep mo 

mmeleng wa ka 'op my lyf 'n deiktiese karakter. 

Prinsloo (op cit: 92) verwys ook na gevalle waar die gebruik van mo saam met lokatiewe 

naamwoorde dui op 

"lokaliteit as die onmiddelike nabyheid van die saak ten opsigte waarvan 

lokaliteit uitgedruk word ... ". 

Vergelyk byvoorbeeld 
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(21 b) Ditha~re di be di gomaretse mabu nke koloi e sepetse mo godimo ga phoka. 

(Bopape, op cit: 6) 

'Die bande was aangeplak met modder asof die motor bo-oor die dou gery het.' 

Die semantiese verskil tussen mo en ka 13 wanneer die partikels saam met lokatiewe 

naamwoordeoptree, kan ge'illustreerword deur mo in (21b) met ka te vervang: 

(21c) ... ka godimo ga phoka ... 

' ... bokant die dou .. .' 

mo impliseer kontak tussen die saak (bande) en die dou. ka, daarenteen, veronderstel 'n 

bepaalde begrensing tussen die saak (bv. bande) en die dou met die gevolg dat (21c) die 

hoorder meedeel dat die bande nie in kontak met die dou was nie, soos wat byvoorbeeld die 

geval sou wees met die van 'n vliegtuig wat laag oor 'n natgedoude veld inkom om te land. 

Omdat die interpretasie van (21b) en (21c) nie van die posisie afhang waarin die 

gespreksgenote hulle bevind nie, het ka hier nie 'n deiktiese karakter nie. 

Louwrens (1992: 109) wys egter daarop dat hoewel die partikel mo na lokaliteite verwys wat 

as 'n oppervlak ("surface") gedefinieerkan word, dit belangrik is om daarop te let dat 

"such surfaces are not perceived as enclosures, since their boundaries do 

not consist of physical structures such as a brim, a hedge, a fence, a wall 

and the like." 

In terme van die waamemings wat daar in par. 4.5.2.2 oor die betekenis van ka gemaak is, 

kan Louwrens Se siening ook anders gestel word, naamlik dat die partikel mo geen begrensing 

veronderstel nie, terwyl ka dit wel doen. 

Louwrens (op cit) wys daarop dat mo (met die betekenis 'in') ook saam met naamwoorde wat 

na abstrakte sake verwys, gebruik kan word. In sulke gevalle het die lokatiewe partikelgroep 

nie 'n plekdeiktiese funksie nie, omdat dit in 'n figuurlike sin 'n abstrakte konsep verwoord en 

dus streng gesproke nie na 'n identifiseerbare lokaliteit verwys nie. Vergelyk byvoorbeeld 

13 . Vergelyk par. 4.5.2.2. 
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(21 d) Ke ile ka elelwa gore taba yeo e tla no fela e le legaga le leso mo bophe/ong bja 

Brenda leo le tsebjago ke yena a nnosi. 

(Bopape,1982: 14) 

'Ek beset toe dat daardie saak net 'n donker gat in Brenda se lewe sal bly waarvan 

net sy weet.' 

In hierdie uiting gebruik die spreker die lokatiewe partikel mo saam met die gelokativeerde 

naamwoord bophelong wat na 'n abstrakte saak (die lewe) verwys. Alhoewel die partikel mo 
die betekenisnuanse 'in' aan die uitdrukking verleen, het dit geen lokatiewe konnotasie in die 

eng sin van die begrip 'lokatief nie. 

Louwrens (1992: 109) verwys ook na gevalle waar mo met die betekenis 'in' gebruik word in 

uitdrukkings wat op die oog af lyk of hulle na fisiese afgebakende areas verwys, byvoorbeeld 

(21e) "Omo ngwakong wa mokgalabje? Ke tie fao?" 

(Bopape,1982:35) 

"Is jy in die ouman se huis? Moet ek soontoe kom?" 

Volgens horn verwys mo in uitdrukkings soos hierdie nie na die huis (ngwakong) as 'n fisiese 

struktuurwat uit mure en 'n dak bestaan nie, maar eerder na die huis as woonplek, d.w.s. die 

fisiese struktuur tesame met dit wat dit omgewe. Wanneer 'n Noord-Sotho spreker 

byvoorbeeld sou se 

(21f) Kena le mathata mo ofising. 

bedoel hy/sy dat hy/sy probleme op kantoor het. Hier suggereer mo nie dat die spreker 

noodwendig probleme binne in sy/haar kantoor ondervind nie. Laasgenoemde betekenis sou 

wel deur ka uitgedruk kon word as die spreker sou se: 

(21g) Kena le mathata ka ofising. 

Hierdie voorbeeld kommunikeer die idee dat die probleme binne in die kantoor as 'n fisies 

begrensde lokaliteit ervaar word. 

Daarom se Louwrens ( 1992: 110 ): 
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"the 'meaning' of the particle mo is therefore rendered as 'on a given surface' 

or 'within the boundaries of an abstract mental concept' ... " 

Uit die ontleding van voorbeelde (21 b-f) blyk dit dat die verwysingpunt gewoonlik iets anders 

as die gespreksgenote self is en daarom het mo selde 'n plekdeiktiese funksie. 

4.5.2.4 go 

Die gebruik van die lokatiewe partikel go is beperk tot naamwoorde wat na mense verwys. 

Prinsloo (1979) wys daarop dat wanneer so 'n lokatiewe partikelgroep gebruik word, 'n 

besondere verhouding tussen die persoon waama die betrokke naamwoord verwys en die 

semantiese kenmerk 'lokaliteit' uitgedruk word. Vergelyk byvoorbeeld 

(22a) Ke ya go mosadi. 

'Ek gaan na die vrou toe.' 

Volgens Prinsloo (op cit) is die lokaliteit waar hierdie vrou haar bevind irrelevant. Die posisie 

van die spreker en aangesprokene is eweneens irrelevant en daarom het uitdrukkings soos 

hierdie nie 'n deiktiese karakter nie. 

Prinsloo wys verder daarop dat hierdie partikel oak voor alle voomaamwoorde kan optree en 

dat die gebruik van go die enigste strategie in Noord-Sotho is deur middel waarvan 

voomaamwoorde gelokativeer kan word. Vergelyk byvoorbeeld 

(22b) "Lesibana, o moratiwa wa ka. Ke go rata ka pe/o ya ka ka moka. Ga go yo mongwe 

yo ke mo ratago bja/o ka wena. Ke tla go rata go fihlela /ehung." Ka baka la bohloko 

bjo a bego a le go bjona, Mamahlo a bole/a mantsu ao ka kgapeletso. 

(Palaki Tsebe, 1983: 9) 

"Lesibana, jy is my geliefde. Ek het jou lief met my hele hart. Daar is niemand 

anders wat ek liethet soos vir jou nie. Ek sal jou tot die dood toe bemin." As gevolg 

van die pyn waarin sy verkeer het, uiter Mamahlo toe hierdie woorde onder dwang. 

go bjona het oak nie 'n deiktiese karakter nie omdat die interpretasie daarvan nie afhanklik is 

van die deiktiese sentrum nie. 
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Wanneer go saam met die voomaamwoordevan die eerste en tweede persoon gebruik word, 

het die partikelgroep uiteraard 'n deiktiese karakter omdat die voomaamwoorde na die 

gespreksgenote verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(22c) Mateo 11: 28 Tlang go nna bohle ba le lapisitswego, ba le imelwago; nna ke tlo 

le khutsisa. 

'Korn na my toe almal wat vermoeid en belas is; ek sal julle rus 

gee.' 

go nna het 'n deiktiese karakter omdat die verwysingpunt daarvan die spreker is. 

4.5.2.5 ga 

Volgens Prinsloo (op cit) het ga waarskynlik uit die besitskakel van klas 18 ontwikkel en kan 

dit slegs saam met naamwoorde optree wat na potensiele eienaars van plek verwys. Hy se 

dat ga op lokaliteit as die besitting of eiendom van menslike sake dui. Vergelyk byvoorbeeld 

(23) "Bjale motlogolo, ke tlo ya ga Morema ke swere eng?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 23) 

"Nou neef, wat sal ek na Morema se plek toe saamneem?" 

Die lokatiewe voorsetsel ga word deur die spreker gebruik om na 'n lokaliteit wat aan die derde 

persoon behoort, te verwys. Die teenwoordigheid of afwesigheid van die derde persoon by 

hierdie lokaliteit is nie ter sprake nie en omdat die posisie van die gespreksgenote met 

betrekking tot die lokaliteit nie 'n rol speel by die interpretasie van uitdrukkings soos hierdie 

nie, het ga Morema nie 'n deiktiese karakter nie. 

Wanneer ga saam met persoonsnaamwoorde en voornaamwoorde14 optree word daar 

14Dit is belangrik om daarop te let dat selfs wanneer ga saam met voornaamwoorde van die eerste 
en tweede persoon optree, die betrokke lokatiewe uitdrukking nie deikties is nie. In 'n sin soos Re t/6 
gahlana gage5o I gageno ka moswane 'Ons sal more by ons I julle plek bymekaar kom' hang die 
interpretasie van die lokatiewe gageso en gageno nie af van waar die spreker of aangesprokene 
hom/haar bevind nie. 

Ons kan dus se dat wanneer die partikel go (vergelyk par. 4.5.2.4) saam met die eerste en tweede 
persone se voornaamwoorde optree, die uitdrukking deikties is omdat die posisie van die spreker of 
aangesprokene 'n rol speel by die interpretasie van s6 'n uitdrukking. Wanneer ga egter saam met die 
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gefokus op die lokaliteit wat die betrokke individu se besitting of eiendom is, terwyl die individu 

self 'n semanties ondergeskikte rol speel. Die deiktiese sentrum (plek waar gesprek plaasvind} 

is dus nie relevant vir die interpretasie van uitdrukkings wat ga bevat nie. 

4.5.2.6 Kombinasies van /okatiewe partikels 

Prinsloo ( 1979) en Louwrens ( 1992) verwys na die gebruik om lokatiewe partikels te kombineer 

ten einde uitdrukking aan hoogs gespesifiseerde lokaliteitsverhoudingste gee. 

(i) ka kua 

In voorbeelde soos (24) druk ka steeds die gedagte van begrensing uit; terwyl kua te kenne 

gee dat die lokaliteit waama verwys word buite sig is: 

(24) "Nke o bone gore mo/lo wo o tagile bjang ... Ekwa mahlo a bomoswe ge a thunya ka 

kua gare." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 13) 

"Kyk tog hoe gloei hierdie vuur . . . Hoor hoe ontplof die meerkatte se oe daar binne 

(in)." 

Omdat die konnotasie 'buite sig' hier sy beslag kry op grond van die posisie waarin die spreker 

en aangesprokenehulle bevind, het ka kua gare 'n deiktiese betekenis. 

(ii) ka mo 

Wanneer ka en mo kombineer, word die betekenis 'binne-aan' weergegee. Vergelyk 

byvoorbeeld 

voornaamwoorde van die eerste en tweede persoon optree, het die uitdrukking nie 'n deiktiese 
betekenis nie omdat lokatiewe soos gageso (eerste persoon) en gageno (tweede persoon) op lokaliteite 
dui wat die eiendom van die spreker of aangesprokene plus hulle families is, terwyl die plek waar die 
gespreksgenote hulle bevind irrelevant is. 
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(25a) "The/efomo e gona ka mo kamoreng ya laeporari." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 65) 

"Die telefoon is binne in die biblioteek." 

Die gebruik van mo saam met ka dui in hierdie voorbeeld daarop dat die telefoon nie net aan 

die binnekant van die biblioteek is nie, maar meer spesifiek aan een van die binnemure. Die 

interpretasie van ka mo kamoreng ya /aeporari is nie afhanklik van die plek waar die 

gespreksgenote is nie en daarom het hierdie uitdrukking nie 'n plekdeiktiese karakter nie. 

ka met die betekenis 'kant' kan ook met mo kombineer. Vergelyk byvoorbeeld 

(25b) ... eupsa ke be ke sa rate go tshwenya maikutlo a mosadi yo a bego a le ka mo 

thokwana ga ka. 

(Bopape, 1982: 2) 

' ... maar ek wou nie die vrou wat aan my sykant was ontstel nie.' 

Die interpretasie van ka mo thokwana ga ka is afhanklik van die posisie wat die spreker ten 

opsigte van die betrokke vrou inneem en daarom is hierdie uitdrukking deikties. 

(iii) ka ga 

Wanneer ka met ga kombineer, druk ka steeds begrensing uit, terwyl ga na 'n lokaliteit as die 

besitting van 'n persoon verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(26a) Ngwako woo ba bego ba ya go du/aka go wona e bee le o mobotse wa diphaposi 

tse hlano. Bana ba sekolo ba tla go ba thusa go thotha diphahlo tsa bona go di tlosa 

ka ga Morutisi-mogolo go di isa ka ga thitShere yo mofsa. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 38) 

'Daardie huis waarin hulle sou gaan bly was mooi en het vyf kamers gehad. Die 

skoolkinders het hulle kom help om hulle bagasie te karwei en dit uit die hoof se 

plek te verwyder en na die nuwe onderwyser se plek te neem.' 

In hierdie voorbeeld spesifiseer ka ga die woonplekke van die hoof en die nuwe onderwyser 

as lokaliteite met afgebakende grense wat aan die onderskeie persone behoort. Omdat die 
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interpretasie van die uiting nie afhanklik is van die deiktiese sentrum nie, het hierdie lokaliteite 

eweneens nie 'n deiktiese betekenis nie. 

Prinsloo (1979) verwys na Cole (1975: 355) wat se dat ka 'n verband le tussen die lokaliteite 

'duskant' en 'oorkant' wat fisies van mekaar afgegrens is. Dit blyk in die volgende voorbeeld 

dat hierdie betekenis van ka ook na vore kom wanneer dit met ga kombineer. Vergelyk die 

volgende voorbeeld waar daar een of ander vorm van skeiding tussen die waamemers en die 

vuur ge·impliseer word: 

(26b) Ra tswa ka mengwakong, ra bona mo/lo o mogo/o ka ga Mathokga. 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 12) 

'Ons kom toe by die huise uit en sien die groot vuur oorkant by Mathokga se 

woonplek.' 

Hier dui ka op die begrensing tussen Mathokga se brandende huis en die plek waar die 

spreker horn bevind. Omdat die spreker een van die entiteite is wat begrens word, is hierdie 

lokatiewe uitdrukking deikties. 

4.5.3 Lokatiewe naamwoorde 

Hierdie naamwoorde het 'n inherente lokatiewe betekenis en verwys na universele lokatiewe 

begrippe soos 'bo' en 'onder'. Louwrens ( 1992: 108) wys daarop dat die lokatiewe verhouding 

wat deur lokatiewe naamwoorde beskryf word nie met betrekking tot 'n ander identifiseerbare 

objek ge"identifiseer kan word nie. Hy se dat 

"the term egocentric is proposed in order to characterize the semantic 

nature of locative nouns, since the locality which they express centres 

primarily around the ego, i.e. the speaker, as the central point of reference. 

In this sense, locative nouns can be said to express vague, non-specific 

locative relationships." 

Lokatiewe naamwoorde het dus 'n deiktiese funksie omdat die deiktiese sentrum in terme 

waarvan hulle betekenis ge"interpreteer word, die posisie van die gespreksgenote is. 'Bo' 

betaken dus bokant die lokaliteit waar die spreker en aangesprokene hulleself bevind tydens 

die spraakhandeling. 
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Volgens Lyons (1977b: 699) lyk die deiktiese interpretasie van 'n lokatiewe bywoord soos 

"above" as volg: 

"'X is above', when used deictically, would be understood to mean "X is 

outside and upwards of here" (or equivalently, as "Xis outside and upwards 

of the space containing SELF)." 

Volgens Fillmore (1982: 39) kan lokatiewe bywoorde 'n deiktiese of 'n non-deiktiese funksie 

he. Hy se: 

"the vocabulary appropriate to the spatial coordinate systems up/down, 

front/back and left/right is basically non-deictic, even though we find many 

deictic uses of the words and categories that make up this system." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(27) Sek616 se morago ga kereke. 

'Die skool is agter die kerk.' 

Lokatiewe uitdrukkings soos (27) kan verskillend ge"interpreteer word. Enersyds, kan dit 'n 

deiktiese betekenis he in welke geval die interpretasie van die begrip 'agter' sal afhang van 

die posisie wat die spreker ten opsigte van die twee geboue inneem. As die spreker, 

byvoorbeeld, in 'n noord-suid rigting na die twee geboue kyk en die geboue staan in 'n direkte 

noord-suid lyn ten opsigte van mekaar, sou (27) beteken dat die kerk voor die skool staan. 

As die spreker egter sy posisie sodanig verander dat hy vanuit die direk teenoorgestelde 

rigting na die twee geboue kyk, d.w.s. in 'n suid-noord lyn, sal (27) nie die posisionering van 

die twee geboue korrek beskryf nie, omdat die skool dan, van waar die spreker horn bevind, 

v66r die kerk sal wees. In gevalle soos hierdie, hang die interpretasie van die begrippe 'voor' 

en 'agter' dus direk af van waar die spreker is. 

Andersyds, kan (27) 'n non-deiktiese betekenis he, soos in 'n geval waar die spreker vir die 

aangesprokenebeduie hoe om by die skool op die buurdorp uit te kom. Wanneerdie spreker 

se 'Die skool is agter die kerk', word die skool nie geposisioneer in terme van waar die 

gespreksgenote is nie, maar in terme van daardie kant van die kerk wat allerwee as die 

agterkantdaarvan aanvaarword. Sodanigeverwysing is non-deikties, omdat 'n kerk se fisiese 
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voor- en agterk.ant konstant bly, ongeag die posisies wat die gespreksgenote ten opsigte 

daarvan inneem. 

4.6 WERKWOORDE MET 'N LOKA TIEWE KONNOTASIE 

Anderson & Keenan (1985) wys daarop dat affikse die verwysingspunt van deiktiese 

uitdrukkings kan verander wanneer hulle gevoeg word aan werkwoorde wat beweging in 'n 

spesifieke rigting aandui. Vergelyk byvoorbeeld die volgende uitdrukkings waar die reversiewe 

agtervoegsel -og- aandui dat die rigting van die beweging wat deur die werk.woordstam 

uitgedruk word, verander: 

(28a) -tla 

'kom, m.a.w. beweging na die spreker toe' 

(28b) -tloga 

'weggaan. m.a.w. beweging weg van die spreker af 

Prinsloo ( 1981) verwys ook na hierdie verskynsel en hy gee die volgende voorbeelde waar die 

applikatiewe agtervoegsel -el- 'n lokatiewe moment aan die betekenis van die werkwoorde 

verleen: 

(29a) "Mosemane o nqwala tafoleng. 

'Die seun skryf .by die tafel.' 

(29b) Mosemane o nqwalela tafo/eng. 

'Die seun skryf QQ die tafel."' 

(Prinsloo, op cit: 100) 

Hy wys egter daarop dat die applikatiewe agtervoegsel nie noodwendig in die werkwoord 

aanwesig hoef te wees wanneer 'n inherente lokatiewe moment in die betekenis van sulke 

werk.woorde vervat is nie. Vergelyk byvoorbeeld 
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(30a) -ntsha 

'uithaal' 

(30b) -boloka 

'begrawe' 

(30c) -tswa 

'uitkom' 

(30d) -tsena 

'ingaan' 

Die verwysingspunt in terme waarvan hierdie tipe werkwoorde se betekenis ge"interpreteer 

moet word, kan ook wissel na gelang van die posisies wat die verskillende persone in die 

taalgebruiksituasie inneem. Vergelyk byvoorbeeld 

(31) "Moratiwa, Ralato ke manna yoo o mo ratilego pele ka pelo ya gago ka moka. 

Lehono o boile, ka gona go a swanela gore o boele go yena. Ke go loko/la ka pelo 

ya k;;J yohle ... Tlisa palamonwana ye ke go beeleditsego ka yona gore o tie o kgone 

go tsewa ke manna wa lerato la pelo ya gago." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 85) 

"Liefling, Ralato is die man wat jy eerste liefgehad het met jou hele hart. Vandag het 

hy teruggekom, daarom behoort jy na hom toe terug te gaan .. . Ek gee jou 

heelhartig jou vryheid. Bring die ring waarmee ek aan jou verloof geraak het sodat 

jy met die man van jou hart kan trou." 

In hierdie voorbeeld dui die werkwoord o-boile aan dat die derde persoon (Ralato) in 'n sekere 

rigting beweeg het, naamlik in 'n rigting na die gespreksgenotetoe. Die posisie van die eerste 

en tweede persone is dus die verwysingspunt in terme waarvan die interpretasie van hierdie 

werkwoord se betekenis gedoen meet word. 

Die frase o-boele go yena het 'n ander verwysingspunt, naamlik die derde persoon. Die 

spreker wil he dat die aangesprokenefiguurlik gesproke in 'n rigting na die derde persoon toe 

moet beweeg. 
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Die verwysingspuntvan die handelingwat deurdie werkwoord tlisa 'bring' beskryf word, is die 

spreker. Die aangesprokenemoet die ring na die spreker toe bring, m.a.w. die handeling moet 

in die rigting van die spreker plaasvind. 

4.7 SAMEVATTING 

Plekdeiktiese uitdrukkings beskryf die lokaliteit van 'n objek relatief tot of die posisie waarin die 

gespreksgenote hulle bevind, of die gestaltes van die gespreksgenote. Demonstratiewe, 

demonstratief-kopu/atiewe, lokatiewe kopu/atiewe, lokatiewe bywoorde en sekere werkwoorde 

kan hierdie funksie verrig. 

Demonstratiewe met 'n plekdeiktiese betekenis kan in Noord-Sotho net gebruik word om die 

posisie van referente wat fisies in die gespreksituasie teenwoordig is aan te dui. Wanneer 

hulle gebruik word om die posisie van 'n referent in verhouding tot die van die gespreksgenote 

aan te dui, het demonstratiewe 'n plekdeiktiese funksie. Orie verskillende posisies word vir 

Noord-Sotho se demonstratiewe onderskei. Die eerste posisie word gebruik wanneer die 

spreker na 'n objek wil verwys wat in die direkte omgewing is waar die spreker horn of haar 

bevind. Die tweede posisie word deurdie sprekergeselekteerwanneerdie afstand tussen die 

spreker en die aangesprokene relatief klein is, en die objek nader aan die aangesprokene is 

as aan die spreker self. 'n Spreker sal demonstratiewe van posisie 3 gebruik in situasies waar 

die gespreksgenote bymekaar is, terwyl die saak wat aangewys word 'n redelike afstand van 

hulle af is, dog binne hulle gesigsveld. 

Demonstratief-kopulatiewekan 'n plekdeiktiese betekenis he. Die gebruik van die verskillende 

posisies wat vir demonstratief-kopu/atiewe onderskei word, naamlik posisie 1, 2 en 3, kom 

ooreen met die van demonstratiewe. Demonstratief-kopulatiewehet egter, soos wat die term 

aandui, 'n kopulatiewe betekenis, wat met 'hier is', 'daar is', ens. vertaal kan word. 

Lokatiewe kopulatiewe lokaliseer 'n referent in terme van tyd sowel as lokaliteit. lndien die 

interpretasie van die lokaliteit van die deiktiese sentrum afhanklik is, het die lokatiewe 

kopulatief 'n plekdeiktiese funksie. 

Gelokativeerde naamwoorde, lokatiewe naamwoorde, en lokatiewe partikelgroepe word in 

Noord-Sotho as lokatiewe bywoorde geklassifiseer. 
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Gelokativeerde naamwoorde druk meestal vae of ongespesifiseerdelokaliteit ten opsigte van 

'n spesifieke saak uit. Sommige gelokativeerde naamwoorde verwys na abstrakte begrippe 

en nie na lokaliteite nie. Wanneer die interpretasie van hierdie strukture nie van die deiktiese 

sentrum afhanklik is nie, het hierdie naamwoorde nie 'n deiktiese funksie nie. Gelokativeerde 

naamwoorde kan egter na die fisiese gestalte of na spesifieke liggaamsdele van die spreker 

of aangesprokene as lokaliteite verwys. In terme van Fillmore (1982) se definisie van 

plekdeiksis, het sulke gelokativeerde naamwoorde 'n deiktiese betekenis. 

Lokatiewe partike/s word saam met of gelokativeerde of lokatiewe naamwoorde gebruik om 

gespesifiseerde lokaliteite te beskryf. 

kua verwys na lokaliteite wat relatief ver van of buite die gespreksgenote se gesigsveld is. 

Omdat die lokalisering van 'n saak in terme van die gespreksgenote se gesigsveld direk 

afhang van die posisie wat die gespreksgenotemet betrekking tot sodanige saak beklee, word 

lokatiewe voorsetselgroepe met kua as deikties beskou. 

ka word saam met gelokativeerde naamwoorde gebruik om die inhoudelike van die referent 

waama die gelokativeerde naamwoord verwys, te spesifiseer. Die betekenisnuanse van ka 

hang egter af van die werkwoord wat daarmee saam gebruik word. Wanneer ka voor 

lokatiewe naamwoorde optree, word begrippe soos 'bokant', 'onderkant', ens. beskryf. lndien 

die spreker se fisiese gestalte die verwysingspunt is in terme waarvan die lokaliteit 

ge"interpreteer moet word, het die partikelgroep waarbinne ka funksioneer 'n deiktiese 

karakter. Die verwysingspunt kan egter 'n ander punt in die diskoerskonteks wees in welke 

geval die partikelgroep nie 'n deiktiese karakter het nie. 

Die lokatiewe partikel mo verleen enersyds die betekenis 'op 'n bepaalde oppervlak' en 

andersyds 'binne die grense van 'n bepaalde abstrakte konsep' aan referente. Lokatiewe 

partikelgroepe met mo het normaalweg 'n ander verwysingspunt as die posisie waarin die 

gespreksgenotehulle bevind en is daarom meestal non-deikties. Wanneer mo egter saam met 

naamwoorde optree wat na die spreker of aangesprokene se liggaam verwys, het die 

partikelgroep 'n deiktiese betekenis. 

go word saam met naamwoordewat na mense verwys, en voor alle voomaamwoordegebruik. 

Wanneer go voor hierdie naamwoorde optree, word 'n besondere verhouding tussen die 

persoon waama die betrokke naamwoord verwys en die semantiese kenmerk 'lokaliteit' 
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uitgedruk. Waar die spreker of aangesprokene nie die deiktiese sentrum uitmaak nie, het die 

partikelgroep 'n non-deiktiese karakter. lndien go egter saam met die voomaamwoorde van 

die eerste of tweede persoon gebruik word, is sulke uitdrukkings deikties. 

Die partikel ga tree slegs saam met naamwoorde op wat na potensiele eienaars van plek 

verwys. Die fokus le by die lokaliteit wat die betrokke individu se eiendom is, en die 

uitdrukking is nie afhanklik van die gespreksgenote se posisie nie. Uitdrukkings wat hierdie 

partikel insluit, het dus nie 'n deiktiese karakter nie. 

Lokatiewe partikels kan ook kombineer om hoogs gespesifiseerde lokatiewe verhoudings te 

beskryf. ka kua verwys na 'n begrensde lokaliteit wat relatief ver van of buite sig van die 

gespreksgenote is. Omdat die interpretasie van die begrip 'buite sig' afhanklik is van die 

gespreksgenote se posisie, het ka kua 'n deiktiese betekenis. 

ka mo word gebruik wanneer 'n spreker te kenne wil gee dat 'n referent 'binne-aan' of 'aan die 

kant van' 'n spesifieke lokaliteit gelee is en ka ga beskryf die binnekant van 'n lokaliteit wat 

aan 'n spesifieke persoon behoort. ka mo en ka ga kan 'n deiktiese karakter aan die 

partikelgroep waarbinne hulle gebruik word, verleen wanneer hulle verwysingspunte die 

deiktiese sentrum is. 

Lokatiewe naamwoorde het 'n inherente lokatiewe betekenis en verwys na universele begrippe 

soos 'bo', 'onder', ens. Wanneer die betekenis van hierdie naamwoorde afhanklik is van die 

posisie van die gespreksgenote, het hulle 'n deiktiese funksie. lndien die lokaliteit waar die 

gespreksgenote hulle tydens die spraakhandeling bevind egter nie relevant is vir die korrekte 

interpretasie van 'n lokatiewe naamwoord soos godimo 'bo' nie, is die betrokke naamwoord 

non-deikties. 

Sommige werkwoorde het ook 'n lokatiewe konnotasie in die sin dat hulle op 'n beweging na 

of van die gespreksgenote dui. Die applikatiewe sowel as die reversiewe agtervoegsel kan 

hierdie betekenisnuanse aan werkwoorde verleen, maar by sommige werkwoorde is die 

lokatiewe moment geleksikaliseer. Die verwysingspunt (deiktiese sentrum) van s6 'n 

werkwoord kan die spreker, die aangesprokeneof die derde persoon wees indien hy/sy/dit in 

die gespreksituasie teenwoordig is. 

Die deiktiese en non-deiktiese gebruik van Noord-Sotho se lokatiewe kan ten slotte kortliks 
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soos volg saamgevat word: 

4. 7 .1 Lokatiewe strukture wat altyd deikties is 

Demonstratiewe, demonstratief-kopulatiewe en /okatiewe partike/groepe wat kua en ka kua 

insluit, het altyd 'n deiktiese betekenis omdat die interpretasie van die lokaliteite waarna hulle 

verwys van die gespreksgenote se posisie afhanklik is. 

4. 7. 1. 1 Demonstratiewe 

(32a} Ke nyaka go bala puku ye. 

'Ek wil hierdie boek lees.' 

4. 7.1.2 Demonstratief-kopu/atiewe 

(32b} Dipuku sidi! 

'Hier's die boeke!' 

4. 7.1.3 Lokatiewe partike/groepe wat kua ins/uit 

(32c} Re tlo ya kua Polokwane beke ye e tlago. 

'Ons sal volgende week (doer na) Pietersburg toe gaan.' 

4. 7. 1.4 Lokatiewe partikelgroepe wat ka kua insluit 

(32d} Bana ba raloka ka kua lesakeng. 

'Die kinders speel daar anderkant die kraal.' 

4.7.2 Lokatiewe strukture wat of deikties of non-deikties kan wees 

Lokatiewe kopulatiewe, lokatiewe naamwoorde, gelokativeerde naamwoorde en lokatiewe 

partikelgroepe wat ka, mo, go, ka mo en ka ga insluit, kan met 'n deiktiese of 'n non-cleiktiese 

betekenis optree. Wanneer die interpretasie van die lokaliteite waarna hulle verwys van die 

deiktiese sentrum afhanklik is, is die betrokke struktuurdeikties. Wanneerdie interpretasievan 

s6 'n lokaliteit egter nie van die deiktiese sentrum afhanklik is nie, is die lokatiewe struktuur 
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uiteraarcl non-deikties. Vergelyk byvoorbeeld 

4. 7.2. 1 Lokatiewe kopulatiewe 

(i) Deiktiese lokatiewe kopulatiewe 

(33a) Ngwana o kgauswi le nna. 

'Die kind is naby my.' 

(ii) Non-deiktiese lokatiewe kopulatiewe 

(33b) Bana ba sekolong letsatsi le lengwe le le lengwe. 

'Die kinders is elke dag by die skool. 

4. 7.2.2 Lokatiewe naamwoorde 

(i) Deiktiese lokatiewe naamwoorde 

(34a) Mpsa e sepela morago ga ka. 

'Die hond loop agter my aan.' 

(ii) Non-cleiktiese lokatiewe naamwoorde 

(34b) Gen 1: 2 Lefase le be le gobelane le se na selo; godimo ga bodiba go le 

leswiswi; moya wa Modimo o alametse meetse. 

'Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die 

diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef .' 

4. 7.2.3 Lokatiewe partikelgroepe wat ka insluit 

(i) Deiktiese partikelgroepe 

(35a) Go na le se sengwe ka letsogong la go ja. 

'Daar is iets aan die regterkant.' 
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(ii) Non-deiktiese partikelgroepe 

(35b) Gen. 1: 7 Mme Modimo a dira leratadima. Meetse a ka tlase ga leratadima 

a a aroganya le meetse a ka godimo ga Iona. 

'God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei 

van die waters bo die gewelf.' 

4. 7.2.4 Lokatiewe partikelgroepe wat m6 insluit 

(i) Deiktiese partikelgroepe 

(36a) Ngwana yo a dutsego mo difar6ng tSa ka, ke Susan. 

'Die kind wat op my skoot sit, is Susan.' 

(ii) Non-deiktiese partikelgroepe 

(36b) Dinose di rata go du/a mo matSobeng. 

'Bye sit graag op blomme.' 

4. 7.2.5 Lokatiewe partikelgroepe wat go insluit 

(i) Deiktiese partikelgroepe 

(37a) Etlang go nna! 

'Korn julle na my toe!' 

(ii) Non-deiktiese partikelgroepe 

(37b) Mosetsana o rata go ya go kokoagwe. 

'Die meisie hou daarvan om na haar ouma toe te gaan.' 
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4. 7.2.6 Lokatiewe partike/groepe wat ka mo insluit 

(i) Deiktiese partikelgroepe 

(38a) Ga ke tsebe batho ba ba du/ago ka mo godimo ga ka. 

'Ek ken nie die mense wat bokant my woon nie. 

(ii) Non-deiktiese partikelgroepe 

(38b) Ba pharile diswantsho ka mo kamoreng ya bona. 

'Hulle het die prente in hulle kamer (teen die mu re) opgeplak.' 

4. 7.2. 7 Lokatiewe partike/groepe wat ka ga insluit 

(i) Deiktiese partike/groepe 

(39a) Go na le mokete wo mogolo ka gaJane. 

'Daar is 'n groot fees oorkant by Jane se plek.' 

(ii) Non-deiktiese partike/groepe 

(39b) Ba isitse diphahlo ka ga Morena Molapo. 

'Hulle het die goedere na Mnr Molapo se plek toe geneem.' 

4. 7 .3 Lokatiewe strukture wat altyd non-deikties is 

Naamwoorde sander 'n /okatiewe merker maar met 'n lokatiewe betekenis en lokatiewe 

partikelgroepe wat ga insluit, tree altyd non-deikties op, omdat hulle interpretasie nie van die 

posisie van die gespreksgenote of van hulle fisiese gestalte as verwysingspunt afhanklik is 

nie. Vergelyk byvoorbeeld 

4. 7.3. 1 Naamwoorde sander 'n lokatiewe merker maar met 'n /okatiewe betekenis 

( 40a) Ba rile go fetsa mosomo ba ya gae. 

'Hulle het die werk klaar gemaak en huis toe gegaan.' 
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4. 7.3.2 Lokatiewe partike/groepe wat ga insluit 

( 40b) Le laisolleng diphah/6 ga Morena Molapo. 

'Julle moet die goedere by mnr. Molapo se plek aflaai.' 
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HOOFSTUKS 

TYDDEIKSIS 

5.1 INLEIDING 

Tyddeiktiese uitdrukkings identifiseer die tyd wanneer 'n handeling plaasvind relatief tot die tyd 

wanneerdie uiting wat na die betrokke handelingverwys, gemaakword. Die tyd wanneerdie 

spreker die uiting maak, is die deiktiese sentrum. Enige verwysing na tyd wat ge"interpreteer 

moet word in verhouding tot die deiktiese sentrum, kan dus as deiktiese tyd beskou word. Alie 

ander uitdrukkings wat nie vir hul interpretasie van die deiktiese sentrum afhanklik is nie, kan 

as non-deikties getipeer word. Vergelyk die volgende voorbeelde van deiktiese en non

deiktiese tydsverwysing: 

( 1 a) Ke t/6 boa ka morago ga metsotso ye meraro. 

'Ek sal oor drie minute terugkom.' 

( 1 b) Ditau ke dibata. 

'Leeus is roofdiere.' 

Die interpretasie van voorbeeld (1a) is afhanklik van die tyd wanneerdie uiting gemaak word. 

As hierdie uitdrukking byvoorbeeld in 'n nota op 'n kantoordeur aangebring word sonder dat 

die skrywer melding maak van die tyd wanneer hy/sy dit geskryf het, sal die leser dit nie korrek 

kan interpreteernie. Die koderingstyd moet bekend wees omdat die verwysingstyd ka morago 

ga metsotso ye meraro in werklikheid betaken 'drie minute nadat hierdie nota geskryf is'. 

In (1b) speel die koderingstyd egter nie 'n rol in die korrekte interpretasie van die uiting nie. 

Uiting (1b) is 'n universele stelling en alhoewel die werkwoord op die oog af in die 

teenwoordige tyd is, beteken dit nie dat leeus se status as roofdiere net geld op die oomblik 

dat die uiting gemaak word nie. Ons het hier dus te make met non-deiktiese tyd. 
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5.2 TYO EN ASPEK 

Volgens Louwrens (1995: 163) is "tense" 

"a deictic category in the sense that it localizes the process expressed by the 

verb in relation to a specific point in time which serves as the deictic centre, 

namely the moment of speech." 

Orie logiese tye1 word onderskei, naamlik teenwoordige tyd, verlede tyd en toekomende tyd. 

Teenwoordige tyd verwys na die tyd wat met koderingstyd of die deiktiese sentrum saamval; 

verlede tyd gaan die koderingstyd vooraf, terwyl toekomende tyd op koderingstyd volg. Daar 

word egteronderskeitussen absolute en relatiewe tyd. Louwrens(1994b: 119)beskryf hierdie 

onderskeid as volg: 

"Absolute tenses are tenses which relate the time of an action/process/ 

event to the present, i.e. the moment of speaking. The present, past and 

future tenses as expressed by monoverbal forms in Northern Sotho are 

therefore absolute tense forms ... Relative tenses are tenses that relate the 

time of an event/action/process to some other time than the present. This 

other time reference-point can be situated either in the past or in the future. 

Relative tenses are expressed in Northern Sotho by auxiliary word groups 

consisting of an auxiliary verb with the stem -ba or -be plus a complementary 

verb which can either be in the present, past or future tense." 

Louwrens (1994a: 13) se dat aspek weer verband hou met die betekenis van werkwoorde: 

"A verb can either indicate that a process, state or action is incomplete, i.e. 

in progress, in which case it is said to express imperfect aspect, or it can 

indicate that an action or process is rounded off and complete, in which case 

the verb is said to express perfective aspect." 

11n navolging van Louwrens (1994b) sal daar in hierdie proefskrif na 'verlede tyd' en 'teenwoordige 
tyd' verwys word, in plaas van 'voltooide tyd' en 'onvoltooide tyd' wat deur sommige grammatici gebruik 
word. 
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Chung & Timberlake {1985: 256) sluit hierby aan: 

"Tense characterizes the location of an event with respect to a point in time 

{called the tense locus here). Aspect characterizes the dynamicity or closure 

of an event with respect to a point or interval in time (the event frame). The 

tense locus is usually fixed at the speech moment, while the event frame is 

obviously variable. This suggests that tense and aspect could be subsumed 

under a single category of tense-aspect which characterizes the relationship 

between an event and salient points on the temporal dimension." 

Aspek as sodanig is dus nie 'n deiktiese kategorie nie, maar as gevolg van die noue verband 

wat daar tussen die "tense" 2 en aspek van 'n werkwoord bestaan, sal aspektuele kenmerke 

van werkwoorde tesame met hul temporale kenmerke ondersoek word. 

5.3 LINGUISTIESE VERWYSING NA TYO 

Grammatici soos Fillmore (1971) en Anderson & Keenan (1985) noem drie maniere waarop 

tyd in taal uitgedruk word, naamlik die gebruik van demonstratiewe, tydsvorme van die 

werkwoord asook temporale bywoorde. Anderson & Keenan (op cit: 297) beskryf linguistiese 

verwysing na tyd as volg: 

"Temporal reference appears in grammar in three distinct ways, though only 

two of these are generally developed. The first, and least common 

realization of time distinctions, is in terms of a demonstrative system similar 

to that found in most languages for spatial deixis. Secondly, languages 

generally make deictic time distinctions in the verbal category of tense; and 

2Die onderskeid tussen "tense" en "time" kan nie so duidelik in Afrikaans verwoord word nie. "Time" 
verwys na reele tyd, dit wil se horlosie- of kalendertyd. "Tense" daarenteen, is 'n grammatiese term wat 
na die manier verwys waarop reele tyd in die taal se grammatiese sisteem gekodeer word. In Noord
Sotho geskied die grammatiese kodering van reele tyd deur werkwoord affikse. Hiervolgens druk 
bywoorde van tyd soos maabane 'gister' en ka moswane 'more' dus nie grammatiese tyd oftewel "tense" 
uit nie. Bywoorde van tyd is taalmiddele deur middel waarvan reele tyd geleksikaliseer word. 
Daarteenoor druk 'n verlede tydswerkwoord soos ba-sepetse 'hulle het geloop' en 'n toekomende 
tydswerkwoord soos ba-tlo-sepela 'hulle sal loop' grammatiese tyd oftewel "tense" uit omdat reele tyd 
deur middel van (grammatiese) tydsmorfeme in die werkwoorde morfologies gemarkeer word. In hierdi~ 
proefskrif sal van ree/e tyd gepraat word indien na "real time" verwys word, en van grammatiese tyd 
wanneer "tense" bedoel word. 
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thirdly, of course, all languages have (varying numbers of) lexical items that 

are to some extent deictic in their temporal character." 

Grammatiese tyd word dus deur middel van morfeme in die werkwoord gemerk, en dit word 

deur middel van bywoorde en demonstratiewe geleksika/iseer. 

5.3.1 Geleksikaliseerde reele tyd . 

5.3.1.1 Temporale demonstratiewe 

Fillmore (1971) verwys na 'n verskynsel wat in baie tale voorkom, naamlik om tyddeiktiese 

bywoorde te skep deur van demonstratiewe gebruik te maak. 

In die volgende aanhaling word die demonstratief (y-)e in apposisie tot die gelokativeerde 

naamwoord nakong gebruik om 'n tyddeiktiese bywoord te skep: 

(2) "Mooki, ga ke tsebe. Boemo bja mogobatswa ka moo a /ego ka gona nakong e, bo 

a boifisa. n 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 67) 

"Verpleegster, ek weet nie. Die pasient se huidige toestand is kommerwekkend." 

Hierdie demonstratief kan nie 'n plekdeiktiese funksie3 he nie, aangesien dit nie onder die 

omstandighede gebruik word om die posisie van 'n objek relatief tot die posisie van die 

gespreksgenote aan te dui nie. Dit kan ook nie 'n diskoersdeiktiese funksie4 he nie, 

aangesien daar nie vroeer in die diskoers melding gemaak is van 'n antesedent waama die 

demonstratief kan verwys nie. Die afleiding kan dus gemaak word dat demonstratiewe ook 

met 'n tyddeiktiese funksie kan optree, maar die gebruiksfrekwensie van demonstratiewe met 

hierdie funksie is baie laer as die met 'n plekdeiktiese of die met 'n diskoersdeiktiese funksie. 

Uiteraard kan demonstratiewe met 'n tyddeiktiese funksie ook net saam met sekere 

naamwoorde optree. 5 Hierdie naamwoorde sal altyd die een of ander verwysing na tyd he, 

3Vergelyk Hoofstuk 4. 

4Vergelyk Hoofstuk 6. 

5Vergelyk par. 5.3.1.2. 
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maar die naamwoord alleen (m.a.w. sonder 'n tyddeiktiese demonstratief) verwys na non

deiktiese tyd. Dit is net wanneer die betrokke naamwoord saam met 'n demonstratief optree 

dat deiktiese tyd ter sprake is. Vergelyk byvoorbeeld 

(3a) bosego 

'aand' 

(3b) bosego bjo 

'vanaand, m.a.w. die aand van die dag wat koderingstyd insluit' 

Voorbeeld (3a) verteenwoordig non-deiktiesetyd waar koderingstyd geen rot speel nie, terwyl 

(3b) na deiktiese tyd verwys waar die interpretasie van die uitdrukking van koderingstyd 

afhanklik is. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat demonstratiewe wat saam met naamwoorde met 

'n temperate betekenis gebruik word, nie altyd 'n tyddeiktiese funksie het nie. lndien daar 'n 

naamwoordelike antesedent in die voorafgaande diskoers bestaan, het die betrokke 

demonstratief heel waarskynlik 'n diskoersdeiktiese funksie en nie 'n tyddeiktiese een nie. 

Vergelyk byvoorbeeld 

( 4) "Ralato, ke bona letsatsi le lebotse la go swahla e le bosegong bja bosasa ka nako 

ya 11.30 t.p. Bjona bo§egong bjo, magageso a mangwe a tla ba a goroga le 

dibetsa, dithunya le tse dingwe kua Mphofotse." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 78) 

"Ralato, ek dink die beste dag om te ontsnap is mOrenag om 11 :30 nm. Die betrokke 

nag sat my mense daar by Mphofotse arriveer met wapens, gewere en andere." 

In hierdie voorbeeld het die demonstratief bjo 'n diskoersdeiktiese funksie omdat dit gebruik 

word om terug te verwys na die naamwoordelike antesedent bosegong wat in die 

voorafgaande diskoers deur die spreker genoem is. Hierdie verskynsel word volledig in 

Hoofstuk 6 bespreek. 
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5.3.1.2 Temporale bywoorde 

Sommige naamwoorde kan in Noord-Sotho as bywoorde funksioneer. Hieronder tel ook 

naamwoorde wat na die een of ander vorm van tyd verwys. Nie al hierdie temporale 

naamwoorde kan egter as deiktiese bywoorde van tyd optree nie. Die betekenis van 

tyddeiktiese bywoorde is afhanklik van die buitelinguistiese konteks waarbinne hierdie 

uitdrukkings gebruik word, terwyl temporale bywoorde wat nie 'n deiktiese funksie het nie, se 

betekenis in die uiting self geanker is. Vergelyk byvoorbeeld die volgende twee aanhalings 

waar temporale bywoorde onderskeidelik met en sonder 'n deiktiese funksie gebruik word: 

(5a) "Mohlapetsi yena ga a tshwenye ka gobane ka nako ya 11.30 t.p. be>Segong bjo 

bongwe le bjo bongwe o ya teyeng kua boapeelong." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 78) 

"Die wag daarenteen pla nie want hy gaan elke aand om 11 :30 nm. daar by die 

kombuis tee drink." 

(5b) "Ke Ralato. Mooki Mokgadi a re le yena o mo kwele a bitsa leina leo bosegong bja 

maabane." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 71) 

"Dit is Ralato. VerpleegsterMokgadi se dat sy haar ook laas nag daardie naam hoor 

roep het." 

In (5a) word die temporale bywoord bosego (bjo bongwe le bjo bongwe) met 'n non-deiktiese 

funksie gebruik, omdat die betekenis van hierdie uiting nie afhanklik is van die tyd wanneer 

die uiting gemaak is nie. In (5b) het bosego bja maabane egter 'n deiktiese funksie omdat die 

betekenis van hierdie uitdrukking afhanklik is van die deiktiese sentrum oftewel die tyd 

wanneer die uiting gemaak is. bosego bja maabane beteken 'die aand van een kalenderdag 

voordat die uiting deur die spreker gemaak is'. As die tyd wanneer die uiting gemaak is 

(deiktiese sentrum) nie aan die leser of aangesprokenebekend is nie (soos byvoorbeeld in 'n 

ongedateerde brief of op 'n telefoon se antwoordmasjien), kan die uiting nie korrek 

ge·interpreteer word nie en sal die aangesprokene nie weet wanneer 'gisteraand' is nie. Die 

kwalifikatief bja maabane verleen dus 'n deiktiese karakter aan die uitdrukking bosego bja 

maabane. 

144 



(i) Tyddeiktiese bywoorde wat na kalenderdae verwys 

In die volgende aanhalings word voorbeelde verskaf van tyddeiktiese bywoorde wat na 

kalenderdae verwys: 

(6a) "Ga ke kgone go gopola gore molato e ka ba e le eng gobane maabane thapameng 

re be re le mmogo ... n 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 65) 

"Ek kan nie dink wat die moeilikheid kan wees nie want ons was gistermiddag nog 

saam ... " 

In hierdie voorbeeld tree die uitdrukking maabane thapameng met 'n tyddeiktiese funksie op 

omdat die betekenis daarvan afhanklik is van die tyd wanneer die uiting gemaak is. maabane 

thapameng verwys na 'n tyd in die middag van die kalenderdag voordat die uiting gemaak is. 

(6b) "Ralato, ke bona letsatsi le lebotse la go swahla e le bosegong b}a bosasa ka nako 

ya 11.30 t.p." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 78) 

"Ralato, ek dink die beste dag om te ontsnap is more-aand om 11.30 nm." 

In hierdie voorbeeld verwys die tyddeiktiese uitdrukking bosegong bja bosasa na 'rr tyd in die 

aand van een kalenderdag na koderingstyd. 

(6c) "Ke lebaka ke soma le wena gomme /ehono ke kwa mantsu a gago a ntshosa, gape 

a se botse." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 68) 

"Dit is 'n geruime tyd wat ek met jou saamwerk en vandag laat jou onaangename 

woorde my skrik." 

In hierdie voorbeeld gebruik die spreker die temporale bywoord /ehono 'vandag' om na die 

kalenderdagwat koderingstyd insluit, te verwys. Die betekenis van lehono is dus afhanklik van 

die tyd wanneer die uiting gemaak word. 
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(ii) Tyddeiktiese bywoorde wat na koderingstyd verwys 

Die bywoord bja/e 'nou' het 'n tyddeiktiese funksie omdat dit na 'n tyd verwys wat presies met 

koderingstyd saamval, byvoorbeeld 

(7) "Bjale ke a kwesisa ge Ralato a gana go /we/a bophelo bja gagwe." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 71) 

"Nou verstaan ek hoekom Ralato weier om vir haar lewe te veg." 

Fillmore (1971)se datdie Engelsewoordjie nowwat na koderingstydverwys, die eenvoudigste 

tyddeiktiese term is. 

(iii) Tyddeiktiese bywoorde wat na kalenderjare verwys 

Hieronder volg tyddeiktiese bywoorde wat na die jaarsiklus verwys: 

(8a) lenyaga 

'vanjaar, m.a.w. die kalenderjaarwat koderingstyd insluit' 

(8b) ngwago/a 

'verlede jaar, m.a.w. die kalenderjaarwat koderingstyd voorafgegaan het' 

(8c) isago 

'volgende jaar, m.a.w. die kalenderjaarwat sal volg op koderingstyd' 

(iv) Tyddeiktiese bywoorde gevorrn met demonstratiewe 

Sommige temporale woorde kan net as tyddeiktiese bywoorde optree wanneer hulle saam met 

'n (tyddeiktiese) demonstratief6 gebruik word. Die verskillende posisies van die demonstratief 

het hier 'n duidelike tydsverwysende funksie omdat die eerste posisie na die teenwoordige tyd 

verwys terwyl die derde posisie na die verlede tyd verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

6Vergelyk par. 5.3.1.1 
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{9a) {i) 

{ii) 

{iii) 

(9b) (i) 

(ii) 

(iii) 

beke 

'week' 

beke ye {posisie 1) 

'hierdie week, m.a.w. die week wat koderingstyd insluit' 

beke ye/a {posisie 3) 

'verlede week, m.a.w. die kalenderweekwat koderingstyd voorafgaan' 

kgwedi 

'maand' 

kgwedi ye (posisie 1) 

'hierdie maand, m.a.w. die maand wat koderingstyd insluit' 

kgwedi ye/a (posisie 3) 

'verlede maand, m.a.w. die kalendermaand wat koderingstyd voorafgaan' 

Sommige temporale woorde wat net met 'n tyddeiktiese funksie kan optree wanneer hulle in 

apposisie tot 'n tyddeiktiese demonstratief gebruik word, het 'n ekwivalent in die leksikon wat 

sonder 'n demonstratief as 'n tyddeiktiese term funksioneer. S6 byvoorbeeld, tree die 

temporale naamwoord ngwaga 'jaar' met 'n tyddeiktiese funksie op wanneer dit saam met 'n 

demonstratiewe bepaler SOOS WO (posisie 1) Of WO/a {posisie 3) optree, terwyl daar leksikale 

items soos lenyaga 'vanjaar' en ngwagola 'verlede jaar' is wat dieselfde tyddeiktiese funksie 

kan verrig. Vergelyk byvoorbeeld 

(9c) (i) ngwaga 

'jaar' 

(ii) ngwaga wo 

'hierdie jaar, m.a.w. die jaar wat koderingstyd insluit' 

(iii) /enyaga 

'vanjaar, m.a.w. die jaar wat koderingstyd insluit' 
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(9d) (i) ngwaga wola 

'verlede jaar, m.a.w. die jaar wat koderingstyd voorafgaan' 

(ii) ngwagola 

'verlede jaar' 

(v) Kwalifikatiewe as tyddeiktiese bywoorde 

Kwalifikatiewe gebaseer op die werkwoordstamme -tla en -fetile kan ook gebruik word om 

tyddeiktiese terme te skep. Vergelyk byvoorbeeld 

(10a) (i) beke ye 

'hierdie week, m.a.w. die week wat kalendertyd insluit' 

(ii) beke ye e-tlago 

'volgende week, m.a.w. die week wat volg op koderingstyd' 

(iii) beke ye e-fetilego 

'verlede week, ma.w. die week wat koderingstyd voorafgegaan het' 

In sommige gevalle bestaan daar ook woorde in die leksikon wat as plaasvervangers vir die 

kwalifikatiewe konstruksie kan dien. Vergelyk byvoorbeeld 

(10b) (i) letsatsi 

'dag' 

(ii) letsatsi le le-fetilego 

'die dag wat verby is I gister, m.a.w een dag v66r koderingstyd' 

(iii) maabane 

'gister, m.a.w een dag v66r koderingstyd' 

Tyddeiktiese bywoorde gebaseerop kwalifikatiewe kan ook in kombinasie met ander bywoorde 

optree. Vergelyk byvoorbeeld 
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(11) •ajale, ka ge taba ye e sa bipilwe, o tla swanela gore o tsee matsatsinyana o sa 

iponatse go fihlela letsatsi la tsheko feo le beetswego bekeng ye e tlago ka 

Laboraro." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 84) 

"Nou, aangesien hierdie saak nog geheim is, moet jy 'n paar dae afvat en jouself 

skaars hou tot daardie dag van die hofsaak wat vasgestel is op volgende week en 

Woensdag." 

Die uitdrukking bekeng ye e-tlago ka Laboraro is ook 'n tyddeiktiese bywoord, omdat dit na 'n 

dag (Woensdag) in die kalenderweek na koderingstyd verwys. 

(vi) Die kombinasie van temporale bywoorde met sekere tydsvorme van die werkwoord 

Volgens Crystal (1966) word sekere temporale bywoorde saam met bepaalde tydsvorme 

gebruik om die tyd wanneer 'n handeling plaasvind, te spesifiseer. Hy se dat te veel klem op 

die vorm van die werkwoord geplaas word en dat die rol van temporale bywoorde dikwels oor 

die hoof gesien word. 

Uit die ontleding van die onderstaande Noord-Sotho voorbeelde blyk dit dat beide die 

temporale bywoord en die tydsvorm van die werkwoord 'n kardinale rol speel by die korrekte 

vertolking van die betrokke uitdrukkings. 

In die volgende voorbeeld word dre temporale bywoord kgale 'lank gelede' saam met die 

verlede tydswerkwoord le-hwile gebruik. Seide uitdrukkings dui daarop dat die handeling soos 

deur die werkwoord beskryf, in die verlede tyd plaasgevind het. Die werkwoord alleen dui net 

daarop dat die handeling op 'n tydstip v66r koderingstyd plaasgevind het. Die temporale 

bywoord kgale spesifiseer egter die tyd waarop die handeling plaasgevind het as synde lank 

voor koderingstyd. Vergelyk byvoorbeeld 

(12) "Legokolodi le o a le bona? Ke kgale le hwile ... " 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 8) 

"Sien jy hierdie duisendpoot? Hy het lankal gevrek ... " 

In die volgende voorbeeld spesifiseer die temporale bywoord ka mos6 'more-oggend' die tyd 

wanneer die toekomende tydshandeling le-tla-tsoga 'julle sal opstaan' sal plaasvind. lndien 
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die temporale bywoord weggelaat word, verwys die uitdrukking na 'n handeling wat na 

koderingstyd gaan plaasvind, maar die aangesprokene sal nie weet presies wanneer die 

handeling gaan plaasvind nie. Die tyddeiktiese funksie van ka moso is dus om die tyd jn die 

toekoms wanneerdie betrokke handelinggaan plaasvind, te spesifiseer. Vergelykbyvoorbeeld 

( 13) "Ka moso le tla tsoga ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 29) 

"Ju lie sal more-oggend opstaan ... " 

In voorbeeld (14) word die temporale bywoord maloba 'eergister' gebruik om die tyd waama 

ke-be ke-le verwys, te spesifiseer. Vergelyk byvoorbeeld 

(14) "Moratiwa, maloba ke be ke le fa ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 46) 

"Liefling, ek was eergister hier ... " 

In die volgende voorbeelde bepaal die vorm van die werkwoord weer wanneer die betrokke 

handeling plaasgevind het of gaan plaasvind. Ons het hier die temporale bywoord lehono 

'vandag' wat saam met werkwoorde in die teenwoordige, verlede sowel as toekomende tyd 

gebruik word. Die voorwaarde vir die gebruik van enige van hierdie vorme is egter dat die 

betrokke handelingop die dag wat koderingstyd insluit, moet plaasvind. Vergelyk byvoorbeeld 

(15a) Ke rekile mmotor6 lehono. 

'Ek het vandag 'n motor gekoop.' 

( 15b) Ke t/6 mmona lehono. 

'Ek sat horn vandag sien.' 

( 15c) Ke soma gae /ehono. 

'Ek werk vandag by die huis.' 

In (15a) word 'n verlede tydswerkwoord ke-rekile saam met die temporale bywoord lehono 

gebruik. Die temporale bywoord se tyddeiktiese funksie is om aan te dui dat die handeling op 

die dag wat koderingstyd insluit, plaasgevind het. Die verlede tydsvorm van die betrokke 

werkwoord spesifiseer dat die handeling v66r koderingstyd plaasgevind het. In (15b) word 
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leh6no saam met 'n toekomende tydswerkwoord ke-tl6-mm6na gebruik. Soos in ( 15a), ver

wys leh6no na die kalenderdag wat koderingstyd insluit, terwyl ke-tl6-mm6na na 'n handeling 

verwys wat na koderingstydvoltrek sal word. In (15c)verwys die teenwoordigetydswerkwoord 

ke-soma na 'n handeling wat met koderingstyd oorvleuel. Alhoewel al drie uitings ( 15a-c) die 

temporale bywoord leh6no 'vandag' bevat, word die tyddeiktiese karakter van die onderskeie 

uitings deur die vorm van die betrokke werkwoord bepaal. 

Die temporale bywoord semeetseng 'dadelik, onmiddellik' dui op die oog at op 'n moment wat 

met koderingstyd saamval, maar die vorm van die werkwoord sal bepaal of die handeling wel 

op koderingstyd plaasvind of nie. In die volgende voorbeeld dui die vorm van die werkwoord 

aan dat die handelingwaama die werkwoord verwys, in die verlede tyd plaasgevind het, terwyl 

die temporale bywoord net die tyd spesifiseer. Vergelyk byvoorbeeld 

(16) Molato o rerilwe semeetseng. 

'Die saak is onmiddellik bespreek.' 

Terwyl die vorm van die werkwoord aandui dat die handeling voor koderingstyd plaasgevind 

het, bepaal die temporale bywoord dat die handeling op 'n gegewe tydstip in die verlede 

onmiddellik plaasgevind het. 

In sommige gevalle bepaal die temporale bywoord dus-die spesifieke tyddeiktiese karakter van 

die uiting terwyl dit in ander gevalle weer die vorm van die werkwoord is wat hierdie funksie 

verrig. 

5.3.2 Grammatiese tyd 

Grammatiese tyd word deur die vorm van die werkwoord bepaal. In Noord-Sotho word die 

indikatiewe vorm van die werkwoord gebruik om stallings uit te druk, en hierdie 

werkwoordvorm onderskei tussen drie tye, naamlik die teenwoordige tyd, verlede tyd en 

toekomende tyd. Die prinsipiele sowel as die partisipiale vorm7 van die indikatiewe werkwoord 

van Noord-Sotho maak onderskeid tussen die verskillende tydsvorme. 

Een van die distinktiewe kenmerke van die teenwoordige tyd (prinsipiele vorm) van die 

7Vergelyk Poulos & Louwrens (1994) vir die onderskeid. 
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indikatiewe werkwoord is dat dit in die positief onder sekere omstandighede 8 'n morfeem -a

kan neem. Die toekomende tyd word weer gekenmerk deur die morfeem -t/6-1-tla- in die 

positief en -ka-se- in die negatief. Op sy beurt kom die verlede tydsuffiks -ile en sy variante 

in die positiewe vorm van die verlede tyd voor. Vergelyk die volgende eenvoudigevoorbeelde: 

(17a) Ke a ba/a. 

'Ek lees.' 

(17b) Ke tlo bala. 

'Ek sal lees.' 

(17c) Ke badile. 

'Ek het gelees.' 

Die deiktiese funksie van die teenwoordigetydsvorm van die werkwoord 9 in (17a) is om aan 

te dui dat die handeling in die teenwoordige tyd plaasvind, m.a.w. op koderingstyd. -t/6- in 

(17b) dui daarop dat die handeling van die werkwoord in die toekoms gaan plaasvind, of, 

anders gestel, dat dit na koderingstyd gaan geskied. -ile in (5c) se deiktiese funksie is om aan 

te dui dat die handeling reeds plaasgevind het toe hierdie uiting gemaak is, m.a.w v66r 

koderingstyd. 

5.3.2.1 Verlede tyd 

(i) Absolute verlede tyd 

Volgens Louwrens ( 1994b) word monoverbale vorme gebruik om die absolute verlede tyd uit 

te druk. Hy se verder dat werkwoorde in die absolute verlede tyd wat 'n perfektiewe aspek 

het, na handelinge as 'n afgeronde geheel verwys, en dat werkwoorde in die verlede tyd wat 

8Vergelyk Kosch (1985) vir die distribusiemoontlikhede van hierdie morfeem. 

9Kosch (1988) sowel as Creissels (1996) wys daarop dat die morfeem -a- wat in teenwoordige 
tydswerkwoorde soos hierdie voorkom, se funksie is om aan te dui dat die informasie wat op die 
werkwoord volg ou inligting verteenwoordig wat uit die diskoers weggelaat kon gewees het. lndien -a
egter nie in teenwoordige tydswerkwoorde voorkom nie, is enige postverbale inligting nuwe informasie. 
Hierdie morfeem het dus geen tyddeiktiese funksie nie en daarom is dit nie korrek om daarna as 'n 
"tydsmorfeem" te verwys nie. 
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'n toestand beskryf, aspektueel onvoltooid is. 

Absolute verlede tydsvorme van Noord-Sotho bestaan uit 'n enkele werkwoord wat die verlede 

tydsuffiks 10 -ile insluit. 

Werkwoorde wat op grond van hulle morfologiese eienskappe tot die grammatiese 

tydskategorie verlede tyd behoort, kan aspektueel (d.w.s. semanties) dus 'n tweeledige 

karakter he. Enersyds is daar verlede tydswerkwoorde wat handelinge verwoord wat op 

koderingstyd afgehandel/voltooid is, byvoorbeeld 

(18a) "Ke tHle bjang mo?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 70) 

"Hoe het ek hier beland?" 

(18b) "O tlisitswe mo maabane ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 70) 

"Jy is gister hierheen gebring ... " 

Die werkwoorde ke-tlile en o-tlisitswe verwys na voltooide verlede tydshandelinge en het 

derhalwe 'n perfektiewe betekenis. Die deiktiese sentrum is koderingstyd en die betrokke 

handelinge was reeds afgehandel teen die tyd dat die uiting gemaak is. 

Hierdie werkwoorde druk perfektiewe aspek uit en hulle betekenis kan met die tradisionele 

term verlede tyd getipeerword. 

Hierteenoor is daar werkwoorde wat, suiwer morfologies beoordeel, ook tot die grammatiese 

tydskategorie verlede tyd behoort, maar wat semanties op durende toestande dui. Louwrens 

(1994b: 121) tipeer hierdie toestande soos volg: 

1°Tradisioneel is daar na hierdie agtervoegsel as die 'voltooide tydsagtervoegsel' of 
'perfektumekstensie' verwys, maar in navolging van Louwrens(1994b} word in hierdie proefskrif daarna 
as die 'verlede tydsagtervoegsel' verwys. Vergelyk ook Lombard et al (1985) en Poulos & Louwrens 
(1994) vir die variante van hierdie suffiks. 
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"States are ... imperfective, since they are not looked upon as rounded off 

and completed wholes; as discrete events viewed in their entirety. They 

rather suggest some duration which lasts up to the present." 

Vergelyk byvoorbeeld 

(19) "Ngwan'abatho, o gobetSe wa go siisa." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 66) 

"Arme kind, jy is ernstig beseer." 

In hierdie voorbeeld word die verlede tydsvorm van die werkwoordstam ..gobala 'seerkry' 

gebruik om na die pasient se toestand te verwys. Sy het op 'n sekere tydstip in die verlede 

beserings opgedoen, maar haar emstiQe toestand duur voort wanneer die spreker hierdie 

mededeling maak. 

Louwrens (1996) verwys na Dowty (1977) wat se dat statiewe werkwoorde soos die in 

voorbeeld ( 19) 'n dubbelslagtige aspektuele karakter het. Enersyds dui hulle aan dat 'n sekere 

toestand huidiglik voortduur, en andersyds dat hierdie bestaande toestand die gevolg is van 

'n ander afgehandelde proses wat die betrokke staat voorafgegaan het. Sodanige werk

woorde is dus morfologies as perfektief gemerk, maar semanties dra hulle 'n imperfektiewe 

betekenis. 

Louwrens (op cit: 126) meen egter: 

"the two facets of the aspectual character of these verbs, i.e. that of 

imperfectivity cum perfectivity, are not equally relevant in stative verbs ... , 

and that the imperfectivity of a state, i.e. the fact that it endures at the 

moment of speech, enjoys precedence over its perfectivity which can be 

gleaned from the morphological structure of the verb." 

So, byvoorbeeld, fokus die dokter in (19) met die taaluiting op die pasientse emstig beseerde 

toestand, terwyl die ongeluk wat tot die toestand aanleiding gegee het in hierdie besondere 

konteks op die agtergrond geskuif word. Anders gestel: Wanneer die dokter se: 

Ngwan'abatho, o-gobetse wa go-siisa probeer hy nie aan die hoarder inligting oordra rakende 

die omstandighede wat tot die pasient se toestand aanleiding gegee het nie. Hy laat horn 
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slegs uit oor die pasient se huidige staat. Dit is op grond van hierdie interpretasie van 

toestandswerkwoorde se betekenis dat Louwrens (1996) hulle imperfektiewe semantiese 

eienskappe as dominant beskou. Hy motiveer sy standpunt deur daarop te wys dat 

toestandswerkwoorde die progressiewe aspekmerker -sa- (vergelyk par. 5.3.2.2) kan neem, 

byvoorbeeld 

(20a) Go omile. 

'Dit is droog.' 

(20b) Gosa 6mile. 

'Dit is steeds droog.' 

(20c) o robetse. 

'Sy slaap.' 

(20d) o sa robetse. 

'Sy slaap nog steeds.' 

Sulke toestandsvorme is dus streng gesproke dubbelslagtig: morfo/ogies vertoon hulle die 

kenmerke van verlede tydswerkwoorde, maar aspektueel (d.w.s. semanties) is hulle 

imperfektief omdat hulle toestande uitdruk wat op koderingstyd durend, d.w.s. onafgehandel 

(onvoltooid) is. 

(ii) Relatiewe verlede tyd 

Die semantiese onderskeid tussen die absolute en relatiewe verlede tyd le daarin dat die 

absolute verlede tyd een verwysingspunt het naamlik koderingstyd, terwyl daar by relatiewe 

verlede tydsvorme altyd twee verwysingspunte is: een in die hede (koderingstyd) en 'n ander 

in die verlede. 

Hulpwerkwoordgroepewat die hulpwerkwoord -be of -ba insluit, word in Noord-Sotho gebruik 

om relatiewe verlede tyd te verwoord. Wat hulle deiktiese funksie betref, dui hierdie hulpwerk

woordgroepe ook aan dat die handeling in die verlede, m.a.w. voordat die uiting gemaak is, 

plaasgevind het. (Vergelyk voorbeelde 21-23 hieronder.) Die vorm van die komplementere 

werkwoord dui aan of die handeling op 'n gegewe tydstip in die verlede afgehandel was of nie. 

155 



Louwrens (op cit: 121) se dat 

"In relative past tense forms, the time of the process or event is linked to 

another point in time in the past. If the process which is thus presented is 

looked upon as being incomplete, i.e. in progress with regard to the said 

point in time in the past, this tense form will naturally convey an imperfective 

meaning ... " 

In die volgende voorbeeld dui die hulpwerkwoord a-be aan dat die proses in die verlede tyd 

plaasgevind het terwyl die teenwoordige tydsvorm van die komplementere werkwoord a-bea 

daarop dui dat die handeling onafgehandel was op 'n gegewe tydstip in die verlede 

(mafelelong): 

{21a) Mafelelong a be a bea lekopelwana la thelefomo bodulong bja Iona ... 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 65) 

'Op die ou einde het sy toe die handstuk van die telefoon op sy mikkie teruggeplaas 

Dieselfde geld in die volgende voorbeeld waarin die hulpwerkwoordgroep o-be a-tseba na 'n 

proses verwys wat op 'n gegewe tydstip in die verlede onafgehandel,d.w.s. onvo1tooid, was: 

(21b) Monna yo o be a tseba bana ba batho bao ... 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 3) 

'Hierdie man het daardie mense se kinders geken .. .' 

Omdat toestandswerkwoordedominant imperfektief is, hoort hulle ook in hierdie tydskategorie 

tuis, byvoorbeeld 

(22a) Maabane, ka iri ya seswai, babe ba robetSe. 

'Gister, om agtuur, was hulle aan die slaap.' 

(22b) Ge re tsena, o be a dutSe malaong. 

'Toe ons inkom, het sy op die bed gesit.' 

Volgens Louwrens (op cit) word die relatiewe verlede tyd met 'n voltooide betekenis gebruik 
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wanneer daar na handelinge verwys word wat op 'n spesifieke tydstip in die vertede 

afgehandel was. Ook in hierdie geval is daar van twee verwysingspunte sprake. Die eerste 

is eweneens die moment waarop die uiting gemaak word, en alle handelinge wat deur 

relatiewe vertede tydswerkwoorde uitgedruk word, gaan die tydstip vooraf. Die tweede 

verwysingspunt is van belang vir die vraag of die handeling afgehandel was al dan nie op 'n 

gegewe tydstip in die vertede. Handelinge wat met betrekking tot hierdie tweede 

verwysingspunt as voltooid geag kan word, word deur middel van 'n komplementere 

werkwoord in die verlede tyd uitgedruk. Vergelyk byvoorbeeld 

(23) "Seo se ka bego se mo diregetSe ga ke se tsebe ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 66) 

"Wat met hom kon gebeur het weet ek nie ... " 

Die hulpwerkwoordgroep se-ka-bego se-mo-diregetse verteenwoordig 'n voltooide handeling 

in die relatiewe verlede tyd. Die verlede tydsvorm van die komplementerewerkwoord se-mo -

diregetse dui daarop dat iets met die derde persoon gebeur het op 'n spesifieke dag of tyd in 

die verlede, en dat die gebeure op daardie besondere tydstip agter die rug was. 

(iii) Die onmiddellike verfede tyd 

Die defisiente werkwoordvorm -sa-tso- word in Noord-Sotho gebruik om na die onmiddellike 

verlede tyd te verwys. Volgens Lombard et al (1985) het -sa-tso- uit -sa-tswa go- ontwikkel. 

Die oorspronklike komplement het in die infinitief (wat nie tyd onderskei nie) verskyn. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(24a) Kesa tSo mmona. 

'Ek het horn nou-net gesien.' 

Louwrens (1996) se dat die progressief-sa- van Noord-Sotho 'n terminatiewe betekenis het 

waarvolgens werkwoorde met -sa- die beeindiging van 'n proses of toestand veronderstel met 

betrekking tot die moment wanneer kommunikasie plaasvind. 

Wanneer die progressief -sa- dus as deel van die aspektuele prefiks -sa-tso- saam met 'n 

monoverbale vorm (absolute verlede tyd) gebruik word, verwys die betrokke werkwoord na 'n 

handeling wat beeindig is net v66r koderingstyd. Die betekenis van uitdrukkings wat -sa-tso-
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bevat, is dus afhanklik van koderingstyd. lndien koderingstyd nie bekend is nie, is dit nie 

moontlik om te bepaal wanneer 'nou-net' of 'so pas' is nie. 

-sa-tso- kan ook saam met relatiewe verlede tydsvorme gebruik word. Hier is weer twee 

verwysingspunte ter sprake, naamlik koderingstyd en 'n ander verwysingspunt in die verlede. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(24b) Re be re sa tSo tetsa go ngwala ge morutisi a fihla. 

'Ons het net klaar geskryf gehad toe die onderwyser opdaag.' 

Hierdie hele uiting se tyddeiktiese karakter is die van 'n verlede tydshandeling omdat dit 

plaasgevind het voordat die uiting gemaak is, m.a.w. v66r koderingstyd. Naas koderingstyd, 

is die tweede ankerpunt van Re-be re-sa-tSO-tetsa go-ngwa/a 'n spesifieke tydstip in die 

verlede, naamlik 'toe die onderwyseropgedaag het'. Die handeling 'ons het net klaar geskryf 

gehad' se betekenis is afhanklik van die tydstip waarop die onderwyser opgedaag het. lndien 

die verwysingstyd van laasgenoemde handeling nie bekend is nie, kan eersgenoemde 

handeling nie korrek ge"interpreteerword nie. 

(iv) Gevolgtrekking 

Werkwoorde met verlede tydsagtervoegsels verwys nie noodwendig altyd na handelinge wat 

in die verlede tyd, met ander woorde v66r koderingstyd, plaasgevind het nie. Die wat 'n 

toestand in die teenwoordige tyd beskryf, het byvoorbeeld die agtervoegsel -ile of een van sy 

variante wat normaalweg met die verlede tyd geassosieer word. By toestandswerkwoorde 

dui -ile aan dat 'n handeling of proses wat tot die toestand aanleiding gegee het, voltrek is. 

Hierdie werkwoorde verwoord bowendien 'n staat wat tydens koderingstyd voortduur. 

Toestandswerkwoordehet dus 'n dualistiese aspektuele karakter. 

Wanneer 'n werkwoord in die absolute verlede tyd (monoverbaal) 'n voltooide aspektuele 

karakter het, het die betrokke werkwoord 'n tyddeiktiese funksie omdat dit altyd na handelinge 

verwys wat voor koderingstyd plaasgevind het. 

Werkwoorde in die relatiewe verlede tyd het ook altyd 'n deiktiese karakter omdat sulke 

werkwoorde insgelyks aksies verwoord wat voor koderingstyd plaasgevind het. Hulle verskil 

van absolute verlede tydsvorme daarin dat hulle betekenis, anders as in die geval van absolute 
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verlede tydsvorme, nie net in terme van koderingstyd vertolk kan word nie. By relatiewe 

verlede tye is daar altyd van twee tydsverwysingspunte sprake, te wete koderingstyd, en nog 

'n ander verwysingspunt wat iewers in die verlede le. 

Vanwee die terminatiewe betekenis wat die progressief -sa- het11, verwys die defisiente 

werkwoordvorm -sa-tso- in monoverbale vorme na 'n handeling wat net voor koderingstyd 

beeindig is. Wanneer -sa-tso- saam met 'n relatiewe verlede tydsvorm gebruik word, is daar 

altyd van twee verwysingspunte sprake, naamlik koderingstyd en 'n ander gegewe moment 

in die verlede. 

5.3.2.2 Teenwoordige tyd (onvo/tooid) 

Volgens Louwrens ( 1994b) het teenwoordige tydswerkwoorde altyd 'n onvoltooide aspektuele 

karakter. Hy onderskei die volgende aspektuele variante vir werkwoorde in die teenwoordige 

tyd: 

(i) Momentane aspek 

Werkwoorde in die teenwoordige tyd met 'n momentane aspek dui aan dat die aksie ter sprake 

aan die gang is op die moment wanneer die uiting gemaak word. Verwysingstyd en 

koderingstyd val dus saam. Vergelyk byvoorbeeld 

(25) "Moruti, le nna ke a makala gore naa moratiwa wa ka Ralato aka be a swerwe ke 

eng." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

''Dominee, ek wonder ook wat my geliefde Ralato ophou." 

In hierdie sin gebruik die spreker die teenwoordige tydswerkwoord ke-a-makala om 'n 

handeling uit te druk wat met die spraakhandeling saamval. 

(ii) Universele aspek 

Die universele aspek word aangetref by werkwoorde wat algemeen geldende waarhede 

11Vergelyk punt (v) Progressiewe aspek van par. 5.3.2.2. 
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uitdruk. Alhoewel die werkwoord die teenwoordigetydsvorm vertoon, beteken dit nie dat sulke 

waarhede slegs geld terwyl die spraakhandeling plaasvind nie. Geen deiktiese tyd is ter 

sprake by voorbeelde soos die volgende nie: 

(26a) Maswi a ratwa ke dikatse. 

'Katte hou van melk.' 

(26b) Marega go a t6nya. 

'In die winter is dit koud.' 

Die werkwoorde di-rata en go-a-tonya vertoon kenmerke van die teenwoordigetyd, maar dat 

katte van melk hou of dat dit koud is in die winterseisoen is te alle tye waar. Hierdie 

verskynsel kom ook in Noord-Sotho spreekwoorde voor waar teenwoordige tydswerkwoorde 

lewenswaarhede verwoord wat nie noodwendig net in die teenwoordige tyd (m.a.w. wanneer 

die uiting gemaak word) geld nie, byvoorbeeld 

(26c) Diatla t~ pedi ga di rate dinose. 

'Te veel helpers bemoeilik net die werk.' 

Letterlik: Twee hande haal nie heuning uit nie. 

Die werkwoord ga-di-rafe vertoon al die kenmerke van die negatiewe vorm van 'n 

teenwoordige tydswerkwoord, maar omdat die spreker se bedoeling nie is dat die handeling 

op 'n spesifieke moment (tegelyk met die spraakhandeling) plaasvind nie, is hierdie 'n 

voorbeeld van non-deiktiese tyd. Die interpretasie van die uiting is nie afhanklik van die 

deiktiese sentrum nie, omdat die tyd wanneer die uiting gemaak word irrelevant is vir die 

korrekte interpretasie daarvan. 

(iii) Gewoontelike aspek 

Die gewoontelike aspek van teenwoordige tydswerkwoorde kom voor waar die teenwoordige 

tyd gebruik word om na handelinge te verwys wat as 'n gewoonte uitgevoer word. Vergelyk 

byvoorbeeld 
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(27) •Mohlapetsi yena ga a tshwenye ka gobane ka nako ya 11.30 t.p. bosegong bjo 

bongwe le bjo bongwe o ya teyeng kua boapeelong." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 78) 

"Die wag daarenteen pla nie, want hy gaan elke aand om 11 :30 nm. daar in die 

kombuis tee drink." 

Hier het ons ook te make met non-deiktiese tyd omdat die tyd wanneer die teedrinkery 

plaasvind, nie relatief is tot die tyd wanneer die spreker die uiting maak nie. Die betekenis van 

die uiting is dus nie geanker in die buitetaalse werklikheid nie. 

(iv) Duratiewe aspek 

Wanneer teenwoordige tydswerkwoorde gebruik word om na handelinge te verwys wat oor 'n 

tydperk plaasvind, kom die duratiewe aspek van teenwoordigetydswerkwoorde na vore. Die 

periode waaroor die handeling strek, sluit die koderingstyd in. Vergelyk byvoorbeeld 

(28) Ke soma Jetsatsi ka moka. 

'Ek werk die hele dag.' 

Die teenwoordige tydswerkwoord ke-soma se deiktiese funksie is om aan te dui dat die 

periode waarin die werk-aksie plaasvind, koderingstyd insluit. 

(v) Progressiewe aspek 

Louwrens (1996) se dat die progressiewe morfeem -sa- gebruik word om aan te dui dat 'n 

handeling 'n terminatiewe betekenis het, m.a.w. die handeling duur op die oomblik wanneer 

daama verwys word voort, maar die beeindiging daarvan word in die vooruitsig gestel. Die 

tyd wanneer die handeling voortduur, sluit onder andere die koderingstyd in. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(29) "O sa /e borokong bja kidibalo, ga a tsebe tseo a di bole/ago." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 68) 

"Sy is nog bewusteloos, sy weet nie waarvan sy praat nie." 

Wanneer die spreker hierdie uiting maak, is die pasient nog steeds bewusteloos, m.a.w. die 
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koderingstyd is 'n moment binne verwysingstyd. Deur -sa- te gebruik, gee die spreker egter 

te kenne dat hy die beeindiging van die bewustelose toestand in die vooruitsig stel. Die 

beeindiging van 'n toestand wat tydens koderingstyd voortduur, is dus deikties veranker in die 

gespreksmoment. 

(vi) Gevolgtrekking 

Teenwoordigetydswerkwoorde het nie altyd 'n deiktiese karakter nie. Die werkwoorde in die 

teenwoordige tyd met 'n momentane, 'n duratiewe of 'n progressiewe aspektuele karakter het 

'n tyddeiktiese funksie in soverre die betekenis daarvan van koderingstyd afhanklik is. 

Teenwoordige tydswerkwoorde met 'n universele of 'n gewoontelike aspektuele karakter het 

egter nie 'n deiktiese funksie nie, omdat die vertolking van sulke werkwoorde se betekenis nie 

van koderingstyd afhang nie. 

5.3.2.3 Toekomende tyd 

Die toekomende tyd verskil van die teenwoordige en verlede tyd in meer as een opsig. 

Eerstens is dit nie 'n uitgemaakte saak dat toekomende tydshandelinge werklik gaan plaas

vind nie. Hierdie handelinge kan dus as potensiele of hipotetiese handelinge beskou word. 

In teenstelling hiermee het verlede tydshandelinge reeds plaasgevind voordat die uiting wat 

daama verwys, gemaak is, terwyl teenwoordige tydshandelinge plaasvind op die moment 

wanneerdie uiting gemaak word. 

In die tweede plek kan teenwoordige en verlede tydshandelinge net in die indikatiewe vorm 

van die Noord-Sothowerkwoord voorkom, terwyl die toekomendetyd oak in andervorme van 

die werkwoord onderskei word.12 

Die toekomende tyd word in werkwoorde deur middel van die morfeme -t/6- of -t/a- aangedui. 

lndien die spreker egter oortuig is dat 'n sekere handeling nie in die toekoms gaan plaasvind 

nie, gebruik hy/sy die negatiewe formatief -ka se- in die betrokke werkwoord om na hierdie 

hipotetiese handeling te verwys. 

12Vir die doeleindes van hierdie proefskrif word Poulos & Louwrens (1994) se uiteensetting van 
Noord-Sotho se modale sisteem aanvaar. 
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Louwrens (1994b: 122) wys daarop dat 

"Due to their hypothetical nature, future tense verbs can logically not be 

characterized aspectually in terms of the completion or non-completion of the 

processes which they express, because such processes are expected to 

take place subsequent to the moment of speaking." 

Werkwoorde in die toekomende tydsvorm kan as aspektueel neutraal beskryf word, omdat 

handelinge wat nog moet plaasvind, logies nie in terme van voltooidheid of onvoltooidheid 

gekarakteriseer kan word nie. 

Louwrens (op cit: 122) gee die volgende voorbeelde ter illustrasie van wat hy 'hypothetical 

imperfectivity' en 'hypothetical perfectivity' van die toekomende tyd noem: 

(30a) Ba tlo ba ba bala. 

'Hulle sal besig wees om te lees.' 

(30b) Ba tlo ba ba badile. 

'Hulle sal gelees gehad het.' 

In voorbeeld (30a) is die lees-handeling gekoppel aan 'n spesifieke tydsverwysingspunt in die 

toekoms wanneer die lesery onafgehandel sal wees (hipoteties onvoltooid). In (30b) is die 

lees-handeling gekoppel aan 'n spesifieke tydsverwysingspunt in die toekoms wanneer die 

beoogde proses afgehandel sal wees (hipoteties voltooid). 

Die volgende aanhaling is ook 'n voorbeeld van die absolute toekomende tyd: 

(31) "Ge a sa bona/e gona bja/e, ke tla gapeletsega go sepela ... " 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

"Ashy nie nou dadelik sy verskyning maak nie, sal ek verplig wees om te loop ... " 

Op 'n spesifieke moment in die toekoms sal die handeling wat deur die toekomende tydsvorm 

ke-tla-gapeletsega go-sepela beskryf word, plaasvind indien die voorwaarde soos in die 

voorafgaande gedeelte gestel is, nie nagekom word nie. 
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In die volgende voorbeeld word die relatiewe toekomende tydsvorm gebruik: 

(32) "Bjona bosego bjo magageso a mangwe a tla ba a goroga le dibetsa, dithunya le tse 

dingwe kua Mphofotse." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 78) 

"Die spesifieke nag sal my mense daar by Mphofotse arriveer met wapens, gewere 

en ander goed." 

Die ankerpunt van die toekomende hulpwerkwoordgroep a-tla-ba a-goroga le binne die sin, 

naamlik in die temporale bywoord bjona bosego bjo 'op die spesifieke nag'. Die tyddeiktiese 

karakter van die hele uiting word bepaal deur die semantiese verhouding tussen die temporale 

bywoord en die toekomende tydswerkwoord. 

Sommige teenwoordige tydshandelinge sal in die toekoms plaasvind op voorwaarde dat 'n 

ander handeling eers moet plaasvind. Ander toekomende tydshandelinge is weer nie van 

enige voorwaardes afhanklik nie. Vergelyk die volgende voorbeelde: 

(33a) "Tseo di diregilego ka moka o tlo di lebala ge a go bona, ka baka la lerato la gagwe 

go wena." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 75) 

"Al daardie dinge wat gebeur het sal hy vergeet as hy jou sien, as gevolg van sy 

liefde vir jou." 

(33b) "Ke tla tsoga gomme ke tla emela Ralato go fihla a boa." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 76) 

"Ek sal opstaan en ek sal vir Ralato wag totdat hy terugkom." 

In (33a)sal die handelingvan die toekomendetydswerkwoord o-tlo-di-lebala 'hy sal dit vergeet' 

eers kan gebeur na die handeling ge a-go-bona 'ashy jou sien'. Daar is dus 'n voorwaarde 

waaraan eers voldoen moet word voordat die toekomende tydswerkwoord se aksie kan 

plaasvind. Die tyddeiktiese karakter van die hele uiting is egter toekomende tyd omdat die 

uitvoering van beide handelinge in die toekoms le, m.a.w. na koderingstyd. 

In (33b) is daar geen voorvereistes waaraan eers voldoen moet word voordat die handelinge 

in die toekomende tyd kan plaasvind nie. 
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5.4 ANDER WERKWOORDVORME MET 'N FUTURITIEWE BETEKENIS 

5.4.1 Bevele 

Bevele verwoord altyd handelinge wat die spreker wil he die aangesprokene na koderingstyd 

moet uitvoer. Die bedoeling kan enersyds wees dat die bevel onmiddellik na koderingstyd 

voltrek moet word in welke geval imperatiewe gebruik word, byvoorbeeld 

(34a) Homolang! 

'Bly julle onmiddellik stil!' 

(34b) Tshaba! 

'Vlug (dadelik)!' 

Andersyds kan die sprekerse veronderstellingwees dat die aangesprokene(s)die bevel moet 

uitvoer nadat gegewe of veronderstelde omstandighede sodanig ontwikkel het dat dit die 

voltrekking van die bevel moontlik maak. In laasgenoemde geval word bevele deur middel 

van die subjunktiefverwoord. In die voorbeeld 

(35a) Le homoleng ge morutisigadi a tsena. 

'Julle moet stilbly wanneer die onderwyseres inkom.' 

word die binnekoms van die onderwyseres eksplisiet vermeld as die omstandigheid wat tot die 

uitvoer van die bevel aanleiding sal gee. Louwrens (1991: 39) se in die verband: 

"In Northern Sotho, an imperative ... is associated with immediate futurity, 

since the intention of the speaker is that the action referred to by the verb 

should be carried out immediately by the addressee. On the contrary, 

commands given by using a second person subjunctive are associated with 

more remote futurity." 

Wanneer die omstandighede wat die voltrekking van die bevel moet voorafgaan vanuit die 

buitetaalse werklikheid afleibaar is, word slegs die subjunktief gebruik, byvoorbeeld 
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(35b) Le homoleng! 

'Julle moet stilbly (wanneeromstandighededit vereis)!' 

Wat uit 'n tyddeiktiese oogpunt belangrik is, is dat sowel imperatiewe as subjunktiewe bevele 

'n futuritiewe betekenis het omdat die voltrekking van die bevel op 'n tydstip na koderingstyd 

plaasvind. Die term futuritief word hier verkies omdat die imperatief en die subjunktief nie 

grammatiese tyd onderskei nie, en dit dus nie korrek sou wees om hulle tyddeiktiese karakter 

in terme van die begrip toekomende tyd te tipeer nie. 

Die volgende aanhaling illustreer die verskil in die futuritiewe karakter van imperatiewe en 

subjunktiewe bevele: 

(36) "Bona, wena sepela o lebe Mphofotse, nna ke mah/waadibona, se tshwenyege ka 

nna, ke tla go hwetja ntshe." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 79) 

"Kyk, loop jy en kry koers na Mphofotse toe, ek is 'n ervare persoon, moenie jou 

oor my bekommer nie, ek sal jou daar kry." 

Hier het ons drie voorbeelde van imperatiewe, naamlik bona, sepela en se-tshwenyege. Die 

spreker wil he dat die aangesprokeneonverwyld op hierdie bevele moet reageer. Die spreker 

gebruik egter ook 'n subjunktiewe bevel o-lebe wat eers uitgevoer kan word nadat die 

voorafgaande imperatiewe bevel sepe/a voltrek is. Louwrens (1991: 39) se dat subjunktiewe 

bevele soos o-lebe 

"will be uttered in a speech situation in which certain conditions will first have 

to develop to the point where the accomplishment of the command becomes 

feasible." 

Waar subjunktiewe bevele op imperatiewe bevele volg soos in sepela o-lebe hierbo, kan al die 

bevele uiteraard nie gelyktydig uitgevoer word nie, omdat die een logies op die ander volg. 

Daarom se Louwrens (op cit: 40 ): 

"They are arranged sequentially, which implies that the last action has a 

more remote futuritive implication than the preceding one ... " 
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Ons het ook in (36) 'n voorbeeld van 'n toekomende tydswerkwoord wat die morfeem -t/a

insluit, naamlik ke-tla-go-hwetsa ntshe 'ek sal jou daar kry'. Dat imperatiewe en subjunktiewe 

in dieselfde teks semanties met die toekomende tyd versoenbaar is, bevestig bevele se 

futuritiewe deiktiese karakter. 

5.4.2 Die potensialis 

Die potensialis word ook gebruik om na handelinge te verwys wat na koderingstyd moontlik 

kan of mag plaasvind. Vergelyk byvoorbeeld 

(37a) "Bja/e o ra gore o ka fih/a Mphofotse o le ka mokgwa wo?" 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 79) 

"Bedoel jy nou dat jy by Mphofotse kan uitkom in hierdie toestand?" 

(37b) "Thelefomo e gona ka mo kamoreng ya /aeporari. 0 ka e somisa, ngwanaka." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 65) 

"Die telefoon is in die biblioteek. Jy kan/mag dit gebruik, my kind." 

In (37a) beskryf die potensialis -ka- die moontlikheid dat 'n handeling in die toekoms kan 

plaasvind, terwyl dit in (37b) gebruik word om aan die aangesprokene toestemming te 

verleen om die handeling waama die betrokke werkwoord verwys, na koderingstyd uit te voer. 

Die ooreenkomswat die potensialis met die toekomendetydsmorfeem-t/6- het, blyk uit die feit 

dat beide vorme op dieselfde manier ontken word. Die rede waarom hierdie twee 

werkwoordvorme dieselfde ontkenning gebruik, le klaarblyklik daarin dat hulle dieselfde 

tyddeiktiese eienskappe vertoon. Vergelyk byvoorbeeld 

(38a) Oka e somisa. 

'Jy kan dit gebruik.' 

(38b) o tlo e somisa. 

'Jy sal dit gebruik.' 

(38c) Oka see somise. 

'Jy kan/sal dit nie gebruik nie.' 
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5.4.3 Gevolgtrekking 

Handelingewat in die toekoms (na koderingstyd)sal, moet of mag plaasvind, kan op verskeie 

maniere in Noord-Sotho uitgedruk word. 

Subjunktiewe en imperatiewe werkwoordvorme word gebruik om bevele aan die 

aangesprokene te rig wat na koderingstyd uitgevoer moet word. lndien die spreker wil he 

die aangesprokene moet onmiddellik op die bevel reageer, gebruik hy of sy 'n imperatiewe 

werkwoord. lndien dit egter nie verlang word dat die aangesprokene onmiddellik moet 

reageer nie maar wel in die afsienbare toekoms, gebruik die spreker 'n subjunktiewe vorm. 

Die verskil tussen die tyddeiktiese karakter van imperatiewe en subjunktiewe le dus in die 

veronderstelde tydsverloop tussen koderingstyd en die moment waarop die bevel voltrek moet 

word. 

Die potensialis kan ook 'n tyddeiktiese funksie he wanneer dit gebruik word om na handelinge 

wat in die toekoms kan of mag plaasvind, te verwys. 

5.5 SAMEVATTING 

Tyddeiktiese uitdrukkings identifiseer die tyd wanneer 'n handeling plaasvind in verhouding tot 

die tyd wanneerdie uiting wat na die betrokke handelingverwys, gemaakword. Die deiktiese 

sentrum is dus die gespreksmoment (koderingstyd). lndien koderingstyd nie bekend is nie, 

kan sulke uitings nie korrek ge"interpreteerword nie. 

Reele tyd word op verskillende maniere in taal uitgedruk. Dit kan byvoorbeeld deur middel van 

temporale demonstratiewe en bywoorde geleksikaliseer word, of dit kan deur middel van 

morfologiese afleidingsprosesse in werkwoorde gegrammatikaliseerword. 

Demonstratiewe kan 'n tyddeiktiese karakter aan temporale naamwoorde verleen wanneer 

hulle in apposisie tot sulke naamwoorde optree. Nie alle demonstratiewe wat saam met 

temporale naamwoorde optree, het egter 'n tyddeiktiese karakter nie. lndien daar in die 

voorafgaande diskoers 'n naamwoordelike antesedent is waarna die betrokke demonstratief 

kan verwys, het die demonstratief in plaas van 'n tyddeiktiese karakter 'n diskoersdeiktiese 

aanwending. 
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Die betekenis van temporale bywoorde met 'n tyddeiktiese funksie is afhanklik van die 

deiktiese sentrum, m.a.w. die tyd wanneer die uiting gemaak word. Tyddeiktiese bywoorde 

kan na die kalenderdag waarop die uiting gemaak word, verwys of na die kalenderdag voor 

of na koderingstyd. Net so kan tyddeiktiese bywoorde ook na die kalenderjaarvoor, na en die 

een waarbinne die uiting gemaak word, verwys. 

Tyddeiktiese terme kan ook van kwalifikatiewe gebaseer op die werkwoordstamme -tla en 

-fetile gevorm word. 

In sommige gevalle is die vorm van die werkwoord alleen nie genoeg om die uitdrukking korrek 

in verhouding tot die deiktiese sentrum te interpreteer nie. Hier kan 'n temporale bywoord 'n 

kardinale rol speel om die spesifieke tyd waarop die handeling plaasvind te bepaal. In ander 

gevalle kan die temporale bywoord alleen ook nie die spesifieke deiktiese karakter van 'n 

uitdrukking weergee nie, en is die vorm van die werkwoord weer belangrik vir die interpretasie 

van die betrokke uiting. Die semantiese verhouding tussen werkwoorde se (grammatiese) 

tydsvorm en temporale bywoorde speel dus 'n wesentlike rol in die interpretasie van 

tyddeiktiese uitdrukkings. 

Die verlede tydsvorm verwys gewoonlik na handelingewat voor koderingstyd plaasgevind het, 

maar kan ook gebruik word om na toestandewat in die teenwoordigetyd voortduur, te verwys. 

Sommige teenwoordige tydswerkwoorde verwys na handelinge wat tydens koderingstyd 

plaasvind in welke geval koderingstyd met verwysingstyd oorvleuel. Teenwoordige 

tydswerkwoorde kan egter ook met 'n non-deiktiese funksie gebruik word om byvoorbeeld 

universeel-geldende stallings te maak. 

Toekomende tydswerkwoorde verwys na potensiele handelinge omdat daar nooit met 

sekerheid gese kan word dat 'n toekomende tydshandeling sonder twyfel gaan plaasvind nie. 

In die opsig vertoon toekomende tydswerkwoorde 'n nou semantiese verbintenis met 

werkwoorde wat die potensialis -ka- bevat. 

lmperatiewe werkwoorde verwys na bevele wat in die onmiddellike toekoms uitgevoer moet 

word terwyl subjunktiewe werkwoorde weer bevele verwoord wat 'n langer tydsverloop tussen 

koderingstyd en die tydstip waarop die bevel uitgevoer moet word, veronderstel. 
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HOOFSTUK6 

DISKOERSDEIKSIS 

6.1 INLEIDING 

Hierdie deiktiese kategorie word nie deur alle grammatici onderskei nie. Posthumus (1989) 

en Lyons (1977b) is van die enkele outeurs wat melding maak van diskoersdeiksis. Lyons 

(op cit) se teorie rakende deiksis en verwysing (vergelyk par. 1.2.3) help grootliks met die 

uitklaring van onduidelikhede, veral met betrekking tot die deiktiese status van die derde 

persoon en die referensiele gebruik van demonstratiewe. 

Diskoersdeiksis behels die gebruik van bepaalde naamwoordstukke en voomaamwoorde om 

na dele van hetsy die voorafgaande diskoers (anafories) of die daaropvolgende diskoers 

(katafories) te verwys. 

Louwrens ( 1994a: 4 7) se dat 

" ... any pronominal form is used deictically when, in a given context, it refers 

back to a person or thing already mentioned. In such instances, the 

pronominal form is called an anaphor ... 

A pronominal form may, however, also refer forwards in a text, i.e. to a noun 

or noun phrase which is mentioned at a later stage. Such pronominal forms 

are termed cataphora ... " 

Dit beteken dus dat enige uitdrukking wat pronominaal na persone, plekke of tye verwys 

waarvoor antesedente in die voorafgaande diskoers bestaan, diskoersdeikties optree. 

Die anafore van die derde persoon tree hoofsaaklik diskoersdeikties op om na 'n 

derdepersoonsantesedent te verwys. lndien daar egter nie 'n antesedent vir die derde 

persoon in die voorafgaandediskoers teenwoordig is nie, is die interpretasie van die anafore 

van die derde persoon afhanklik van die buitetaalse konteks, en dan tree hulle 

persoonsdeikties op. (Vergelyk par. 2.3.) In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na 
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daardie gevalle waar anafore na 'n antesedent in die omliggende diskoers verwys en nie 'n 

referent in die buitetaalse werklikheid het nie. 

Bestaande beskouinge rakende die funksie van sekere voomaamwoorde word vervolgens 

bespreek en daar word aangedui hoe hierdie sienings verskil van die teorie rakende 

diskoersdeiksis soos wat dit in hierdie proefskrif aangebiedword. 

6.2. DEMONSTRA TIEWE 

Kotze (1985: 83) verwys in 'n artikel oor die demonstratiewe van Noord-Sotho na "deiktiese 

en non-deiktiese demonstratiewe". Onder deiktiese demonstratiewe beskryf hy die tipe wat 

met 'n plekdeiktiese funksie optree, terwyl die sg. non-deiktiese demonstratiewe die is wat 

volgens die definisie van diskoersdeiksis, 'n diskoersdeiktiese funksie vervul. Hy se: 

"non-deiktiese of verwysende demonstratiewe verwys na objekte of begrippe 

wat die gespreksgenote in hulle geheue oproep. Non-deiktiese 

demonstratiewe dui nie relatiewe verwyderheid van 'n objek m.b.t. die 

gespreksgenote in 'n fisies sin aan nie, maar in 'n tydruimtelike sin." 

Hierdie demonstratiewe verwys dus anafories na 'n saak wat bekend is aan beide 

gespreksgenote en waaroor daar reeds voorheen gepraat is. Nou word daar in die diskoers 

deur middel van demonstratiewe na die antesedent van hierdie saak terugverwys. 

Poulos & Louwrens (1994) huldig dieselfde standpunt as Kotze (op cit), naamlik dat die 

demonstratiewevan Noord-Sothomet 'n sogenaamdenon-deiktiesefunksie kan optree. Hulle 

gee die volgende voorbeeld: 

(1) "Shwahlane o re o nyaka go thoma go goga motsoko. Tseo ga ke kwane le tsona. 

Shwahlane says he wants to start smoking. I don't agree with that (matter) at all." 

(Poulos & Louwrens, op cit: 85) 

In hul besprekingvan die bostaandevoorbeeldse hulle dat die demonstratieftseo hiergebruik 

word om na iets terug te verwys wat alreeds in die gesprek genoem is, naamlik die feit dat 

Shwahlane wil begin rook. Hulle se: 
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"Note that there is no pointing here at any particular referent; in other words, 

tSeo is not being used as a deictic or pointing form. It is used here, as is the 

case with absolute pronouns, to refer back to something that has already been 

said." 

Louwrens (1991: 108) maak melding van demonstratiewe wat met 'n verwysende funksie 

optree, maar hy se dat hierdie demonstratiewe nie 'n deiktiese betekenis het nie, omdat hulle 

nie na 'n saak verwys wat fisies in die gespreksituasie teenwoordig is nie. Hy wys egter 

daarop dat: 

"The referential usage of demonstratives is necessitated by the pragmatic need 

to refer back to a referent which has previously been mentioned in a given 

context of discourse." 

Hierdie siening rakende die sogenaamde referensiele gebruik van demonstratiewe kom oor

een met Lyons (1977b) se teorie oor deiksis en verwysing soos in par. 1.2.3 uiteengesit. 

Hiervolgens het demonstratiewe (en ander voomaamwoorde) 'n diskoersdeiktiese funksie 

wanneer hulle gebruik word om na referente te verwys wat vroeer in die diskoers genoem is. 

Die "referential function" van demonstratiewe soos deur Louwrens (op cit) beskryf, is dus in 

der waarheid 'n diskoersdeiktiese funksie. Vergelyk byvoorbeeld 

(2) "Disodiswane ke mogwera wa ka ... A re ye go yena; ke tla mo kgopela gore 

a nkadime o mongwe wa mebotoro; ga ke bone a ka gana. Ke mo thusitse kudu, 

gomme ge re eya mebotorong, o a ntshepha, n Moremi a begela Marapo tsa kgopolo 

ya gagwe. 

"O tlile natso, thaka. A re yo bona mogwera yoo wa gago, re tie re kwe gore 

yena o reng, ... ," Marapo a dume/elana /e Moremi. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 117) 

"Disodiswane is my vriend ... Korn ons gaan na horn toe; ek sal horn vra om 

aan my een van die motors te leen; ek sien nie dat hy kan weier nie. Ek het horn baie 

gehelp, en as dit by motors kom, vertrou hy my," deel Moremi sy gedagtes aan 

Marapo mee. 

"Dis 'n blink gedagte, vriend. Korn ons gaan sien daardie vriend van jou dat 
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ons kan hoor wat hy se, ... " stem Mara po toe saam met More mi. 

mogwera yoo verwys na dieselfde referent as mogwera wat vroeer in die diskoers genoem 

is. Die funksie van die demonstratiewe bepaler yoo is dat dit op die diskoersverband tussen 

die twee naamwoordelike antesedente dui. yoo het dus 'n diskoersdeiktiese funksie. 

Le Roux (1988: 42) beweer in 'n artikel oor demonstratiewe in Tswana dat demonstratiewe 

deiktiese en non-deiktiese funksies kan he. Volgens horn is die saak waama 'n sg. non

deiktiese demonstratiefverwys, nie binne die gespreksituasieteenwoordig nie. Hy se wet dat 

daar in die voorafgaandediskoers na die betrokke saak verwys is. Daar is dus 'n antesedent 

teenwoordig in die voorafgaande diskoers, maar nie 'n referent in die buitetaalse werklikheid 

nie. 

Demonstratiewe kan ook met 'n diskoersdeiktiese funksie optree al is daar nie 'n 

naamwoordelike antesedent waama die demonstratiewe voomaamwoord verwys nie. Dit 

gebeur wanneer die antesedent fogies afleibaar is uit die konteks waarbinne dit gebruik word. 

Voorbeelde hiervan word dikwels aangetref waar die demonstratief van Klas 7 en 8 gebruik 

word met die veronderstelling dat hulle na die naamwoorde se/6 'ding' en dilo 'dinge' verwys. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(3a) "Nna ke modiidi Mna Mo/aba. Sekete sa diranta ke be ke tla se tsea kae? Ka 

ge ke be ke se na tshe/ete, ke be ke tlamegi/e go phetha ditaelo. n 

"Fe/a Mna Molapo o be o swanetse go ba o begile taba ye kgale." 

"Seo ke be nka se dira bjang ntle /e go hlalosa gore re be re nwe/e ... " 

(Bopape,1982: 127) 

"Ek is 'n arm persoon meneer Molaba. Waar sal ek 'n duisend rand kry? 

Omdat ek nie geld het nie, was ek verplig om die opdragte uit te voer." 

"Maar meneer Molapo jy moes lankal hierdie saak gerapporteerhet." 

"Daardie ding, (m.a.w. om die saak te rapporteer) hoe kon ek dit gedoen het 

sender om te verduidelik dat ons gedrink het ... " 
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(3b) •Moratiwa, ke kgale ke go emetse, ke go letile. Kgane go diregile bjang mohla 

wa letsatsi le/a la rena la tseano?" Rebotile a botsisa ka mahlo ao a bego a tletse 

lethabo le lego/o le tlhologelo. 

"Rebotile, tseo ka moka di fetile. Ge ke le mo, ke sebofsa, ke kgolegong. Ke 

a holofela gore o badile dikuranteng. Molato wa ka ke o mogo/o kudu. Ntebale," 

Ra/ato a araba Rebotile. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 76) 

"Liefling, ek wag al lankal vir jou. Wat het miskien geword van doerdie 

belangrike dag van ons troue?" vra Rebotile met oe wat met groot blydskap en 

begeerte gevul is. 

"Rebotile, daardie (dinge) is alles verby. Soos ek hier is, is ek 'n gevangene, 

ek is in die tronk. Ek aanvaar dat jy die koerante gelees het. My moeilikheid is baie 

groot. Vergeet van my," antwoord Ralato toe vir Rebotile. 

In voorbeeld (3a) verwys die demonstratiewevoomaamwoordseo na die verswee naamwoord 

selo wat korefereer met dit wat voorheen geopper is, naamlik die rapportering van die saak, 

en in (3b) verwys die demonstratiewe voomaamwoord tseo na die verswee naamwoord dilo 

wat weer terugverwys na Rebotile en Ralato se trouplanne. Die demonstratiewe 

voomaamwoorde seo en tseo het hier dus 'n diskoersdeiktiese funksie deurdat hulle na 

kontekstuele gegewens wat vroeer in die diskoers verstrek is, verwys. In dergelike gevalle 

verondersteldie sprekerof skrywer dat die verswee antesedent(bv. se/6 "n ding'; dilo 'dinge') 

deur die leser of aangesprokene uit die konteks afgelei kan word. 

6.3 DEMONSTRATIEF-KOPULA TIEWE 

Volgens Lombard et al. (1985) word die demonstratief-kopulatiewe van Noord-Sotho 

gekenmerk deur "anaforiese verwysing" en ook "aanwysing". Eersgenoemdeverwys na die 

diskoersdeiktiese funksie van demonstratief-kopulatiewe, terwyl laasgenoemde na hul 

plekdeiktiese funksie verwys. (Vergelyk Hoofstuk 4.) 

Die diskoersdeiktiese gebruik van demonstratief-kopulatiewe (anafories en katafories) kom 

algemeen in die Noord-Sotho Bybel voor. Vergelyk byvoorbeeld 
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(4a) Mat. 1 :18 

( 4b) Ekis. 1 : 1 

Tsa matswalo a Jesu Kriste sidi: Maria mmagwe a sa beeleditswe ke 

Josefa ... 

'Hier volg nou die geboortevan Jesus Christus: Toe sy moederMaria 

nog aan Josef verloof was .. .' 

Sea maina a bana ba lsiraele ba ba tlilego Egipita. Ba tlile Egipita ba 

na le Jakobo, bohle ba na le malapa a bona. Ke Rubeni, le Simeone 

'Hier volg die name van die lsraeliete wat na Egipte toe gekom het 

saam met Jakob, elkeen met sy gesin. Dit is Ruben, en Simeon .. .' 

In beide voorbeelde word die demonstratief-kopulatiewe(sidi en sea onderskeidelik) met 'n 

diskoersdeiktiese funksie aangewend om te verwys na 'n deel van die diskoers wat gaan volg 

(m.a.w. kataforiese verwysing). In voorbeeld (4c) verwys die demonstratief-kopulatief Sedio 

anafories na 'n gedeelte van die diskoers wat reeds verby is: 

(4c) Mat. 28:7 

6.4 BYWOORDE 

... 0 tsogile; mme le tsebe ge a t/o le etapele le eya Gali/ea. Gona kua 

le tlo mmona. Sedio, ke le boditse. 

'... Hy het opgestaan; en ju lie moet weet hy gaan ju lie vooruit na 

Galilea toe. Daar sal julle horn sien. Daar is dit dan nou, ek het vir 

julle gese.' 

6.4.1 Temporale bywoorde 

Temporale bywoorde kan 'n diskoers- oftewel teksdeiktiese funksie he wanneerhulle gebruik 

word om na 'n moment aan die begin of einde van die diskoers of teks te verwys. Vergelyk 

byvoorbeeld 
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(5) Tihomogelo ge a fihla maphodiseng, a di begela satsene yoo e bego e le yena 

mookamedi wa kampa ya maphodisa le kgolego. Satsene yoo o be a bitswa Morena 

Snyman. Mna. Snyman e be e le Lekgowa la kwesiso e kgolo; gomme e rile ge a 

ekwa ditaba tsa Ngaka Tlhomogelo, a leka go di sekaseka. Mafelelong a araba 

Ngaka Tlhomogelo ka go re: ... 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 72) 

Toe Tlhomogelo by die polisie aankom, berig hy dit aan die sersant wat die 

bevelvoerder van die polisiestasie en die tronk was. Daardie sersant was meneer 

Snyman. Mnr. Snyman was 'n Blanke met groot begrip; en toe hy die sake van dokter 

Tlhomogelo hoot, probeer hy om dit te evalueer. Op die ou einde antwoord hy toe 

vir dokter Tlhomogelo deur te se: ... 

Die temporale bywoord mafelelong het hier 'n diskoers- of teksdeiktiese funksie omdat dit na 

'n deel van die teks verwys, naamlik toe Mnr. Snyman sy opinie teenoor Dr. Tlhomogelo lug. 

6.4.2 Bywoord van wyse 

Die bywoord bjalo het in die volgende voorbeeld 'n diskoersdeiktiese funksie omdat dit na 

handelinge terugverwys wat vroeer in die diskoers genoem is: 

(6) "Mamonokane, ke sa yo bona Mna. Kgasi kua lokheiseneng la Tladi. Ge go 

ka ba yo a nnyakago, o mmotse gore ke tla boa ka dinako tsa bo-12.45 t.p." 

"Go lokile mongaka. Ke tla dira bja/o,,, Mamonokane a araba mong wa 

gagwe. 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 95) 

"Mamonokane, ek gaan eers vir Mnr. Kgasi sien daar in die Tladi-lokasie. As 

iemand na my soek, se vir horn dat ek teen 12.45 nm. sal terugkeer." 

"Goed, my heer. Ek sal so maak," antwoord Mamonokane haar baas. 
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6.5 IDENTIFISERENDE KOPULATIEF 

Poulos & Louwrens ( 1994: 290) beskryf die identifiserende kopulatief as 

'"'identifying" In nature, in other words, if the information helps to identify the 

referent, then the copulative is referred to as an identifying copulative." 

Volgens Lombard et al. (1985) word die identifiserende kopulatief gebruik om 'n persoon of 

ding te identifiseer of aan 'n ander gelyk te stel. Die derde persoon (saak waaroor gepraat 

word) kan dus deur middel van die identifiserende kopulatief ge"identifiseer word. Hierdie 

kopulatief kan egter ook gebruik word om na 'n deel van die diskoers te verwys. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(7) Mat. 22:37b,38 37 ... Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka 

moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya 

gago ka moka. 38 Ke yona taelo ya pele, yona e kgolo. 

' ... Jy moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou 

hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die 

grootste gebod.' 

Die identifiserende kopulatief Ke yona taelo ya pele ... het hier 'n diskoers- of teksdeiktiese 

funksie aangesien die kopulatief gebruik word om die voorafgaande gedeelte van die teks te 

identifiseer as die eerste en grootste gebod. Daar is dus 'n teksverband tussen die opdrag 

"Jy moet die Here jou God liefhe ... "en "eerste en grootste gebod". 

6.6 KWALIFIKATIEWE 

Kwalifikatiewe, soos possessiewe en verbale relatiewe, kan ook diskoersdeikties optree. 

Vergelyk byvoorbeeld 
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{Ba) Ka phetha gore nka se bolele selo ge ke fihla gae. Tseo ke di bonego tsa monna wa 

moeng e tla no fo ba mehlamu ya basimane fela. 

{Ramokgopa & Motuku, op cit: 5) 

'Ek besluit toe om niks te se as ek by die huis kom nie. Daardie wat ek gesien het 

van die manlike besoeker sal ek as blote seuntjiespraatjies afmaak.' 

{Sb) Sa go mmakatsa ke ge Mathokga a bitsa mosadi gore a tie a bone mo/lo a mokaa/o 

mo/a batho bona ba mo lie/a gore o senyegetswe. 

{Ramokgopa & Motuku, op cit: 13) 

'Die verstommende was toe Mathokga sy vrou roep om te kom kyk na so 'n groot 

vuur terwyl die mense met horn oor sy verlies gesimpatiseer het.' 

In {Ba) tree die verbale relatief Tseo ke-di-bonego diskoersdeikties op deurdat die frase 

anafories na die voorafgaande gebeure verwys waar die spreker kennis gemaak het met 'n 

vreemdeling wie se optrede ongewoon was. In (Sb) tree die possessief Sa go-mmakatsa ook 

diskoersdeikties op omdat hierdie kwalifikatief katafories verwys na die gebeure wat volg. 

6.7 ONDERWERPSKAKELS, VOORWERPSKAKELS EN ABSOLUTE VOORNAAM

WOORDE 

Die onderwerpskakels, voorwerpskakels en absolute voornaamwoorde van die eerste en 

tweede persoon {wat na die spreker en aangesprokeneverwys) het altyd 'n persoonsdeiktiese 

funksie. Hierdie skakels en voornaamwoorde verwys altyd na 'n referent in die buitetaalse 

werklikheid en nie na 'n antesedent in die voorafgaande konteks nie. Soos in par. 2.3 

uiteengesit, kan die skakels en voornaamwoordevan die derde persoon ook persoonsdeikties 

op tree indien die derde persoon in die gespreksituasie teenwoordig is. In sulke gevalle is daar 

nie 'n antesedent in die voorafgaande konteks teenwoordig nie en verwys hierdie skakels en 

voornaamwoorde direk na die referent in die buitetaalse werklikheid. Wanneer daar wel 'n 

antesedent in die voorafgaande diskoers vir die derde persoon bestaan, verwys genoemde 

skakels en voornaamwoorde diskoersdeikties na hul antesedente. Hier word dus nie na 'n 

referent in die buitetaalse werklikheid verwys nie, maar na 'n antesedent in die voorafgaande 

diskoers. Vergelyk byvoorbeeld die volgende gedeelte van 'n diskoers waar die 

derdepersoonsreferent 'vriend' deur die naamwoord mogwera in die diskoers ingevoerword. 

Daarna word van anafore gebruik gemaak om na die derdepersoonsantesedent mogwera 
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terug te verwys - 'n strategie wat van hierdie anafore diskoersdeiktiese uitdrukkings maak. 

(9) "Disodiswane ke mogwera wa ka ... A re ye go yena; ke tla mo kgopela gore 

a nkadime o mongwe wa mebotoro; ga ke bone a ka gana. Ke mo thusitse kudu, 

gomme ge re eya mebotorong, o a ntshepha," Moremi a begela Marapo tsa kgopo/o 

ya gagwe. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 117) 

"Disodiswane is my vriend . . . Korn ons gaan na hom toe; ek sal hom vra om 

aan my een van die motors te leen; ek sien nie dat hy kan weier nie. Ek het hom 

baie gehelp, en as dit by motors kom, vertrou hy my," deel Moremi sy gedagtes aan 

Marapo mee. 

Wanneer die derde persoon deur die spreker bekend gestel word, maak hy van die 

naamwoordelike antesedent mogwera wa ka gebruik. Wanneer die spreker hiema na die 

derde persoon wil verwys, gebruik hy/sy die absolute voomaamwoord yena, die 

voorwerpskakel -mo- en die onderwerpskakel o-/a-. Hierdie anafore het 'n diskoersdeiktiese 

funksie omdat daar nie 'n referent in die buitetaalse werklikheid bestaan waarna hulle verwys 

nie, maar wel 'n naamwoordelike antesedent in die voorafgaande diskoers. 

6.8 VOEGWOORDE 

Posthumus (1989) maak melding van die feit dat voegwoorde gebruik kan word om die 

verhouding tussen een uiting en 'n ander of 'n uiting en die res van die gesprek uit te druk. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(10a) "Ke kwele a ntshosa, gagolo ka gobane a fokola kudu ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 69) 

"Ek het gevoel sy laat my skrik, grootliks omdat sy baie siek is ... " 

(10b) "Nna ga ke kwesise, mohlomongwe wena o ka di rarolla." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 69) 

"Ek verstaan nie, miskien kan jy dit ontrafel." 
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(10c) •Kgobalo ya gaga e bee lee kgolo, eupsa bjale gona ke na le tshepo ya gore o 

phologile magolo ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 69) 

"Jou besering was groot, maar op die oomblik vertrou ek dat jy buite gevaar is ... " 

In (10a) verwys die voegwoord ka gobane 'omdat' na die gevolg van die handeling soos 

uitgedruk deur die voorafgaande frase Ke-kwele a-ntshosa. Die voegwoord mohlomongwe 

'miskien' in (10b) verwys na die daaropvolgende frase wena o-ka-di-rarolla en dit dui die 

moontlikheid aan dat die handeling waama die daaropvolgende frase verwys, 'n werklikheid 

kan wees of word. In voorbeeld (10c) dui die voegwoord eupsa op 'n teenstelling tussen die 

frases Kgobalo ya gago e-be e-le e kgolo en bjale gona ke-na le tshepo ya gore o-phologile 

magolo. Hierdie voegwoorde verwys dus deikties na dele van die diskoers. 

6.9 SAMEVATTING 

Diskoersdeiktiese uitdrukkings word deur die spreker gebruik om na gedeeltes van die 

diskoers te verwys. 

Wanneer demonstratiewe met 'n diskoersdeiktiese funksie gebruik word, verwys hulle na 

diskoersreferente en/of gebeure wat reeds vroeer in die diskoers aan die hoorder(s) bekend 

gestel is. Hierdie demonstratiewe word m.a.w. nie gebruik om die ruimtelike posisie van 'n 

objek met betrekking tot die spreker aan te dui nie, maar wel om 'n anaforiese verhouding 

tussen die voomaamwoord en sy antesedent in die voorafgaande teks aan te dui. 

Demonstratiewe kan nie 'n non-deiktiese funksie he soos wat Kotze (1985), Le Roux (1988) 

en Poulos & Louwrens ( 1994) beweer nie. Die sogenaamde non-deiktiese funksie wat hulle 

vir demonstratiewe onderskei, is in der waarheid 'n diskoersdeiktiese funksie. 

Demonstratief-kopulatiewe, temporale bywoorde, identifiserende kopulatiewe, kwa/ifikatiewe, 

onderwerpskakels, voorwerpskakels en absolute voomaamwoorde kan diskoersdeikties in 

Noord-Sotho optree deurdat hulle anafories en katafories na 'n deel van die diskoers kan 

verwys. 
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HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING 

7.1 DEIKSIS 

In hierdie proefskrif is die term deiksis gebruik om na daardie taalkundige uitdrukkings te 

verwys waarvan die betekenis afhanklik is van die konteks waarbinne dit gebruik word. 

Hierdie uitdrukkings verwys na die persone wat binne die gespreksituasie teenwoordig is, die 

tyd en plek wanneer die gesprek plaasvind, asook die sosiale verhouding wat tussen die 

gespreksgenote bestaan. Deiktiese uitdrukkings kan ook gebruik word om na ander referente 

as die eerste en tweede persoon sowel as na dele van die diskoers te verwys. Die betekenis 

van deiktiese uitdrukkings is altyd relatief tot die situasie waarbinne dit gebruik word en is dus 

afhanklik van die b~itetaalse werklikheid. 

7 .1.1 Deiktiese sentrum 

Die spreker is normaalweg die deiktiese sentrum omdat die deiktiese orientasiepunte af· 

hanklik is van die plek waar die spreker hom/haar bevind, die tyd wanneer hy/sy die uiting 

maak asook die spreker se houding teenoor die aangesprokene. So, byvoorbeeld, is die 

betekenis van die temporale bywoord 'nou' afhanklik van die tyd wanneer die spreker dit 

gebruik, omdat 'nou' saamval met koderingstyd. Soos wat die rolle van spreker en 

aangesprokene voortdurend tussen die gespreksgenote wissel, wissel die deiktiese sentrum 

ook. 'Hier' beteken noodwendig in die onmiddellike teenwoordigheid van die spreker. Die 

deiktiese orientasiepunt 'hier' is geanker in die deiktiese sentrum, en die betekenis 'hier' is 

dus afhanklik van wie die spreker is en waar hy/sy hom/haar bevind wanneer hierdie deiktiese 

uitdrukking gebruik word. Die spreker en aangesprokenese liggame/fisiese gestaltes kan ook 

die deiktiese sentrum vir die interpretasie van sekere plekdeiktiese uitdrukkings wees. 

7 .1.2 Deiktiese kategoriei 

Vyf deiktiese kategoriee word vir Noord-Sotho onderskei, naamlik persoonsdeiksis, sosiale 

deiksis, plekdeiksis, tyddeiksis en diskoersdeiksis. 
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7.1.2.1 Persoonsdeiksis 

Onder persoonsdeiksis word alle uitdrukkings verstaan wat na die spreker (eerste persoon), 

aangesprokene (tweede persoon) en die saak waaroor gepraat word (derde persoon, indien 

hy/sy/dit in die gespreksituasie teenwoordig is) verwys. In hierdie studie is aangetoon dat die 

drie persone op verskeie maniere gegrammatikaliseer kan word, en die volgende is die 

vemaamste gevolgtrekkings waartoe daar in hierdie verband gekom is: 

(i) Eerste en tweede persoon 

Die eerste en tweede persoon is altyd as spreker en aangesprokene in die gespreksituasie 

teenwoordig, en sonder enige een van die twee persone kan sinvolle kommunikasie nie 

plaasvind nie. 

In Noord-Sotho word die eerste en tweede persone d.m.v. absolute voomaamwoorde 

geleksikaliseer of in die vorm van onderwerp- en/of voorwerpskakels gegrammatikaliseer. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(1a) Ke a go rata. 

'Ek het jou lief.' 

Die onderwerpskakel ke- van die eerste persoon enkelvoud verwys na die spreker terwyl die 

voorwerpskakel -go- na die aangesprokene verwys. Die deiktiese uitdrukkings ke- en -go

verwys na referente in die buitetaalse werklikheid of, anders gestel, na referente wat in die 

gespreksituasie teenwoordig is. 

Ge"isoleerde gevalle kom in Noord-Sotho (en ander tale) voor waar die onderwerpskakel van 

die tweede persoon met 'n non-deiktiesefunksie optree. Hierdie verskynsel kan waargeneem 

word in spreekwoorde soos die volgende: 

(1b) O se bone tho/a boreledi, teng ga yona go a baba. 

'Jy moenie na die bitterappel se gladheid kyk nie, binne is hy bitter.' 

m.a.w. Skyn bedrieg. 
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Die onderwerpskakel van die tweede persoon het hier nie 'n deiktiese funksie nie omdat dit 

nie na 'n aanwysbare referent in die buitetaalse werklikheid verwys nie. Die tweede persoon 

is in gevalle soos hierdie semanties onbepaald. 

(ii) Derde persoon 

Anders as in die geval van die eerste en tweede persone wat bykans sonder uitsondering 

deikties is, is bevind dat die derde persoon net onder sekere omstandighede deikties is. 

Uitdrukkings wat na die derde persoon verwys, kan slegs 'n deiktiese funksie he wanneer die 

referent daarvan in die gespreksituasie teenwoordig is en daar nie 'n naamwoord in die 

voorafgaande linguistiese konteks bestaan waama die derde persoonsuitdrukking kan verwys 

nie. In die volgende voorbeeld verwys e- 'hy' direk na die referent in die buitetaalse 

werklikheid, en bestaan daar nie elders in die diskoerskonteks 'n naamwoordstuk waarmee 

hierdie e- korefereer nie: 

(2) Hlokomela! E t/6 go loma! 

'Pasop! Hy sal jou byt!' 

lndien daar nie in die voorafgaande linguistiese konteks melding gemaak is van die referent 

waama die onderwerpskakel van die derde persoon e- verwys nie en die aangesprokene is 

in staat om uit die buitetaalse werklikheid af te lei wie of wat e- se referent is, het die 

uitdrukking 'n deiktiese funksie. 

(iii) lnterrogatiewe woorde 

Daar is aangetoon dat die eerste en tweede persone altyd ou informasie verteenwoordig en 

daarom nie aan bevraging onderwerp kan word nie. Omdat die derde persoon onbekend kan 

wees, kan hy/sy/dit bevraag word. 'n Deiktiese derde persoon wat nuwe informasie 

verteenwoordig, m.a.w. 'n derde persoon wat in die gespreksituasie teenwoordig is maar wat 

aan die spreker onbekend is, kan net ender hoogs uitsonderlike omstandighedevoorkom soos 

wanneer 'n blinde persoon navraag doen oor 'n derde persoon wat horn of haar by die 

gespreksgenoteaansluit. Wanneerdie derde persoon [+menslik] is, word die interrogatiewe 

naamwoord mang?/bomang? (enkelvoud/meervoud) gebruik terwyl eng? (enkelvoud en 

meervoud) gebruik word om [-menslike] sake te bevraag. Vergelyk byvoorbeeld 
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(2a) Ke mang yo a tsenego? 

Wie [enkelvoud] is dit wat ingekom het?' 

(2b) Ke eng ye? 

'Wat is dit hierdie [enkelvoud]?' 

(iv) Saamgestelde onderwerpe en voorwerpe 

Daar is bevind dat die spreker hom-/haarself as onderwerp of voorwerp van die sin kan 

grammatikaliseer. Die aangesprokene of 'n derde persoon kan egter saam met die spreker 

'n saamgestelde onderwerp of voorwerp uitmaak. Wanneer die spreker en aangesprokene 

tesame die onderwerp of voorwerp van die sin is, word die skakels van die eerste persoon 

meervoud gebruik om na die onderwerp of voorwerp te verwys. lndien 'n [+menslike] derde 

persoon saam met die spreker deel uitmaak van 'n saamgestelde onderwerp of voorwerp, 

word die skakels van die eerste persoon meervoud gebruik om na hierdie saamgestelde 

onderwerp of voorwerp te verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(3a) (Nna le wena) Re sepele gona bjale. 

'(Ek en jy) Ons [inklusief] moet nou dadelik loop.' 

(3b) (Nna le mogatsaka) Re sepele gona bjale. 

'(Ek en my man I vrou) Ons [eksklusief] moet nou dadelik loop.' 

Die spreker kan ook die aangesprokene as die onderwerp of voorwerp van die sin 

grammatikaliseer. Net soos in die geval van die spreker, kan die aangesprokene ook deel 

uitmaak van 'n saamgestelde onderwerp of voorwerp wat 'n derde persoon insluit. lndien 

hierdie derde persoon [+menslik] is, word die skakels van die tweede persoon meervoud 

gebruik om na die saamgestelde onderwerp of voorwerp te verwys. Vergelyk byvoorbeeld 

(4) (Wena le ngwanago) Le sepele gona bjale. 

'(Jy en jou kind) Julle moet nou dadelik loop.' 

lndien die derde persoon wat saam met die spreker of aangesprokene deel uitmaak van 'n 

saamgesteldeonderwerpegter [-menslik] is, word ander strategiee in Noord-Sothoaangewend 
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om na hierdie onderwerp te verwys. In sulke gevalle tree die pronomina van die eerste of 

tweede persoon as die grammatikale onderwerp van die sin op, terwyl die nie-menslike 

komponent van die saamgestelde onderwerp as dee I van 'n bywoorclelike frase as ad junk van 

die werkwoord funksioneer, soos byvoorbeeld 

(5) Ke sepetse le dimpsa tsa ka. 

'Ek en my honde (ons) het geloop.' 

Wanneer[-menslike] derde persone deel uitmaak van 'n saamgesteldevoorwerp, hetsy saam 

met die spreker, aangesprokene of 'n ander [+menslike] derde persoon, is hierclie soort 

kongruensiebeperkinge nie van toepassing nie omdat voorwerpskongruensie nie in Noord

Sotho verpligtend is nie. Vergelyk byvoorbeeld 

(6a) Ba bone nna le mpsa. 

'Hulle het my [+fokus] en die hond gesien.' 

Wanneer een lid van die saamgestelde voorwerp egter gepronominaliseer word, kan die 

voorwerpskakel van hierdie lid gebruik word terwyl die ander lid as deel van 'n bywoorclelike 

frase aangebied word. Vergelyk byvoorbeeld 

(6b) Ba mpone le mpsa. 

'Hulle het my saam met die hond gesien.' 

As albei lede van die saamgestelde voorwerp gepronominaliseer word, word die 

voorwerpskakel van die een lid gebruik en die absolute voornaamwoord van die ander een, 

SOOS in: 

(6c) Ba mpone le yema. 

'Hulle het my gesien saam met hom.' 

(v) Refleksiewe 

Daar is aangetoondat die sprekerdie refleksiefprefiksgebruik wanneerhy/sy die grammatiese 

onderwerp tegelykertyd as die semantiese voorwerp van die sin wil aanbied: 
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(7) Ke a ipona seiponeng. 

'Ek sien myself in die spieel.' 

(vi) lnstruksies 

Hortatiewe, imperatiewe en subjunktiewe is vanuit 'n deiktiese oogpunt ondersoek omdat 

hierdie strukture deur die spreker gebruik word wanneer hy/sy 'n instruksie aan die 

aangesprokenewil gee. 

.. 
Dit het geblyk dat hortatiewe gebruik kan word wanneer die spreker 'n aksie of reaksie van 

'n derde persoon verlang. In s6 'n geval word die aangesprokene as 'n tussengangergebruik 

wat moet toesien dat die derde persoon die instruksie uitvoer. Hierdie tipe instruksies is as 

indirekte bevele getipeer, byvoorbeeld 

(Sa) " ... Re tla no rakadisana le molato woo se nago ntlha fa naa? A di ye gaSekwala." 

" ... Sal ons nou maar hier bly worstel met 'n probleem waa1Van ons nie kop of stert 

kan uitmaak nie? Laat dit aan die Sekwala-mense oorgedra word." 

(Franz, s.j.: 6S-69) 

Direkte versoeke (m.a.w. waar 'n reaksie van die aangesprokeneself verwag word) word ook 

deur middel van hortatiewe uitgedruk, maar in sulke gevalle sluit die hortatief die 

hulpwerkwoord nke in, byvoorbeeld 

(Sb) •arenda, a nke o ntheeletSe hie!" 

(Bopape,19S2: 129) 

"Brenda, luister asseblief na my!" 

Die spreker gebruik imperatiewe om direkte bevele aan die tweede persoon te rig. lndien 

daar meer as een aangesprokene in die gespreksituasie teenwoordig is, word die 

meervoudsmorfeem -ng aan die werkwoord gesuffigeer. Die deiktiese funksie van hierdie 

morfeem is om aan te dui dat die aangesprokenes meervoudig is, byvoorbeeld 

(9a) Sepe/a! 

'Loop Gy)!' [enkelvoud) 
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(9b) Sepelang! 

'Loop Oulle )!' [meervoud] 

Die spreker kan subjunktiewe strukture gebruik om direkte of indirekte beve/e te rig. Direkte 

bevele word aan die tweede persoon gerig en die tweede persoon word dan as die onderwerp 

van die subjunktiewe werkwoord deur middel van die onderwerpskakel gegrammatikaliseer. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(10a) O sepe/e! 

'Jy moet loop!' [enkelvoud] 

Wanneer die derde persoon egter die onderwerp van 'n subjunktiewe bevel is, is die bevel 

indirek en verwag die spreker dat die aangesprokene moet toesien dat die derde persoon die 

bevel uitvoer, byvoorbeeld 

(10b) Ba bitse, ba tie mo! 

'Roep hulle, dat hulle hierheen kom!' 

Die delktiese funksie van die onderwerpskakel in die subjunktiewe werkwoord is dus om aan 

te dui of die bevel direk of indirek is, m.a.w. of dit aan die tweede persoon gerig word met die 

bedoeling dat hy/sy die opdrag self moet uitvoer (direk), en of die spreker wil he die tweede 

persoon moet die derde persoon aanse om die bevel te voltrek (indirek). 

7. 1.2.2 Sosiale deiksis 

In hierdie studie is aangetoon dat sosiale deiksis na alle uitdrukkings verwys wat die sosiale 

verhouding tussen die gespreksgenote reflekteer. Hierdie sosiale verhouding kan op verskeie 

faktore soos die ouderdom, geslag, status, beroep, ens. van die spreker en aangesprokene 

asook die saak waaroor gepraat word, berus. Die wyses waarop hierdie verhouding in Noord

Sotho weerspieel word, word hieronder kortliks saamgevat. 
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(i) Beleefdheid en respek 

Die algemeenste vorm van respekbetoning word aangetref waar die pronomina van die 

tweede persoon meervoud gebruik word om 'n enkele persoon respekvol aan te spreek. 

Hierdie gebruik kom veral in die groetvorme voor. Vergelyk byvoorbeeld 

(11) Le kae? 

'Hoe gaan dit?' 

Die prefiks bd- van Klas 2a word ook gebruik om respek aan 'n individu te betoon. In 'n 

voorbeeld soos b6Modjadji het b6- die deiktiese funksie om op die respek wat die spreker 

teenoor Modjadji betoon, te dui. 

(ii) Geslagsaanduiding 

Die pronominale stelsel van Noord-Sotho is neutraal ten opsigte van geslag. Die onderskeid 

tussen die geslagte kan dus net deur middel van andergrammatiese konstruksies getref word. 

Verskillende leksikale items kan byvoorbeeld gebruik word om na lede van die 

teenoorgestelde geslag te verwys: 

(12a) monna: 'man' mosadi: 'vrou' 

Die suffikse -gadi en -ana kan ook aan naamwoorde gesuffigeer word om vroulikheid aan te 

dui, byvoorbeeld 

( 12b) motho y6 moso 

motho y6 moswana 

(12c) tlhala 

tlhalagadi 

"n swart manlike persoon' 

"n swart vroulike persoon' 

"n geskeide man' 

"n geskeide vrou' 

Onder sekere omstandighede word aktiewe werkwoorde gebruik om na handelinge te verwys 

wat op manlike referente betrekking het terwyl die passiewe teenhanger daarvan dui op 

handelinge met betrekking tot vroulike referente. Vergelyk byvoorbeeld 
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( 13a) Monna o nyetse. 

'Die man is getroud (het getrou ). ' 

(13b) Mosadi o nyetswe. 

'Die vrou is getroud.' 

Net so word sommige Noord-Sotho spreekwoorde gebruik om 'n vroulike referent en ander 

om 'n manlike referent te beskryf, byvoorbeeld 

(14a) Mosadi ke mpsana, e bogola motseng. 

"n Vrou is soos 'n hondjie, dit blaf by die stat.' 

(14b) Mosadi ke pudi; monna ke nku, o lie/a teng. 

"n Vrou is 'n bok; 'n man is 'n skaap, hy huil na binne.' 

Wanneerdie spreker'n manlike en 'n vroulike persoon as lede van 'n woordpaaraanbied, het 

die volgorde waarin die lede van die woordpaar voorkom 'n sosiaal-deiktiese funksie. lndien 

die manlike lid eerste genoem word, impliseer die spreker dat daar 'n seksuele of 

huweliksverband tussen die twee lede van die woordpaar bestaan. lndien die vroulike lid 

egter eerste genoem word, is daar van geen spesifieke sosiale verhouding tussen die lede 

van die woordpaar sprake nie. Vergelyk byvoorbeeld 

( 15a) Go fihlile monna le mosadi. 

'Daar het 'n man en vrou gearriveer.' 

( 15b) Go fihlile mosadi le monna. 

'Daar het 'n vrou en 'n man gearriveer.' 

Sommige interjeksies word net deur 'n manlike spreker gebruik, byvoorbeeld 

(16a) Kom'a bannal Kgomo yeo e hwile. 

'By 'n man se inisiasiel Daardie bees is dood.' 

Ander word net deur vrou/ike sprekers gebruik, byvoorbeeld 
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(16b) Kom'a basadil 

'By 'n vrou se inisiasiegroepl' 

Die sosiaal-deiktiese funksie van uitdrukkings wat met seksue/e eienskappe verband hou, is 

dat hierdie uitdrukkings aandui of die referent waama verwys word manlik of vroulik is. 56 

bestaan daar in Noord-Sotho sekere uitdrukkings wat net na 'n manlike referent kan verwys, 

byvoorbeeld 

(17a) Go apisa kgarebe. 

'Om 'n meisie die hof te maak.' 

en ander wat weer net na 'n vroulike referent kan verwys, byvoorbeeld 

(17b) Go kgaolwa /ekgole. 

'Om jou maagdelikheid te verloor ('n vrou ). ' 

(iii) Verwantskapsterme 

Noord-Sotho beskik oor 'n uitgebreide stelsel van verwantskapsterme wat in Klas 1 a 

(enkelvoud) en 2a (meervoud) voorkom. Sommige verwantskapsterme het 'n tweeledige 

sosiaal-deiktiese funksie aangesien hierdie terme op die geslag van die referent dui en ook 

op die verwantskapsverhouding tussen hierdie referent en 'n ander familielid. Hieronder val 

die verwantskapsterme wat net na of manlike of vroulike familielede kan verwys. Vergelyk 

byvoorbeeld 

( 18a) malome 

'oom aan moederskant' 

( 18b) mmamogolo 

'moeder se oudste suster' 

Daar is egter ook 'n ander kategorie verwantskapstermewat na familielede van beide geslagte 

kan verwys. Hierdie terme se sosiaal-deiktiesefunksie is dus eensydig in die sin dat hulle net 

op die sosiale verhouding tussen twee referente wys en nie ook die geslag van een van die 

190 



referente aandui nie. Vergelyk byvoorbeeld 

( 18c) moratho 

'jonger broer, suster' 

(iv) lnstruksies 

Ten opsigte van instruksies is bevind dat die uitdrukkings gebruik word wanneer die spreker 

'n aangesprokene wil aanspoor om 'n handeling uit te voer. In Noord-Sotho word 

imperatiewe, subjunktiewe, hortatiewe en die potensialis vir die doel aangewend. Die tipe 

konstruksie wat die spreker selekteer, sal van twee faktore afhang, naamlik die sosiale 

verhouding wat daar tussen hom/haar en die aangesprokene bestaan en dit wat die spreker 

met die instruksie wil bereik. S6 byvoorbeeld, kan die bedoeling wees dat die aangesprokene 

self die instruksie moet uitvoer, of dat die aangesprokene moet toesien dat 'n derde persoon 

daarop reageer. 

lmperatiewe word in Noord-Sotho gebruik om bevele wat onmiddellik uitgevoer moet word 

direk aan die aangesprokenete rig. lndien daar 'n respeksverhoudingtussen die spreker en 

aangesprokene bestaan, kan die spreker die meervoudsmorfeem -ng aan die imperatiewe 

werkwoord suffigeer as teken van sy respek teenoor die aangesprokene. Uiteraard word 

hierdie morfeem ook gebruik wanneer daar meer as een aangesprokene is aan wie die bevel 

gerig word. In s6 'n geval het -ng egter 'n persoonsdeiktiese funksie en nie 'n sosiaal

deiktiese een nie. Vergelyk byvoorbeeld 

(19a) Ditaba ge ntse di le bjalo, mokgalabje a di tshela mokgekolo wa gagwe, gomme yena 

a re: "Papa, ruri ngwana wa go swana le yo o a hlokwa: ... Mo hlalaleng hie Papa!" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 22) 

Terwyl sake s6 staan, vertel die ouman dit vir sy ouvrou, en sy daarenteen, se toe: 

"Pappa, 'n kind soos hierdie een is skaars: ... Juig oor haar asseblief Pappa!" 

(19b) NTLOGELENG: Banna! Nxa! Ke gore gobagona re t/ile go nyaka eng mokhwi 

lesokeng? Ehe, mpotSeng! 

(Maphopha,1990: 1) 

NTLOGELENG: Manne! Ekskuus! Wat het ons nou eintlik hier in die wildemis kom 
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soek? He, se julle vir my! 

In (19a) word 'n enkele aangesprokene op 'n respekvolle wyse aangespreek- vandaar die 

morfeem -ng wat aan die imperatiewe werkwoord gesuffigeer is. In ( 19b) word die morfeem 

-ng egter gebruik om aan te dui dat daar meer as een aangesprokene is. 

Subjunktiewe strukture word in Noord-Sotho gebruik om beleefde bevele of versoeke uit te 

druk, in welke geval die werkwoord voorafgegaanword deur die hortatiefprefiks a- gevolg deur 

die hulpwerkwoord nke. Vergelyk byvoorbeeld 

(20a) A(nke) ba tsene ba dule. 

'Laat hulle asseblief inkom en sit.' 

Respek teenoor die aangesprokene word deur die gebruik van die onderwerpskakel van die 

tweede persoon meervoud aangedui, selfs al is die aangesprokene 'n enkele persoon, 

byvoorbeeld 

(20b) Ditaba ge ntse di le bjalo, mokgalabje a di tshela mokgekolo wa gagwe, gomme yena 

a re: npapa, ruri, ngwana wa go swana le yo o a hlokwa: Nke le bone ... " 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 22) 

Terwyl sake s6 staan, vertel die ouman dit vir sy ouvrou, en sy daarenteen, se toe: 

"Pappa, 'n kind soos hierdie een is skaars: Let asseblief op hoe ... " 

Die potensialis kan met 'n sosiaal-deiktiese funksie aangewend word om beleefdheid in 

versoeke weer te gee, byvoorbeeld 

(21) "Eee ... sersanta, ke na le potsisonyana e tee e nnyane. Nka botsisa?n ... 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 138) 

"Uhm ... sersant, ek het een klein vragie. Kan ek maar vra?" ... 
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(v) Die houding van die spreker 

Daar is bevind dat die sosiale verhouding tussen die gespreksgenote of die spreker se 

houding teenoor die aangesprokenedeur verskeie linguistiese tegnieke weergegee kan word. 

56 kan die spreker byvoorbeeld 'n naamwoord in Klas 5 (in plaas van Klas 1) gebruik om na 

'n persoon van 'n ander etniese groep as hyself te verwys. Die sosiaal-cleiktiese funksie van 

hierdie naamwoord sal wees om die negatiewe gevoelens van die spreker teenoor die 

betrokke persoon aan te dui. Vergelyk byvoorbeeld 

(22) Ba bangwe e be e le Maxosa, bangwe e le Mazulu, Matsopi, MatShakane le mehuta 

ye mengwe ye mentsi ye e tswago kwa bogareng bja Jefase la Afrika. Ba be ba sa 

kwe po/elo t5a batho ba, gomme ba gopola gore mohlomong ba a sebja, le ge go se 

bjalo. Ka fao gwa age/a Jehloyo dipelong tsa bona go mehuta yeo ba bego ba sa 

tsebe polelo tsa yona. 

(Palaki Tsebe, 1983: 23) 

'Sommige was Xhosa's, ander was Zoeloes, Mosambiekers, Sjangaans en baie 

ander soorte wat uit midde-Afrika kom. Hulle het nie die tale van hierdie mense 

verstaan nie, en het gedink dat hulle miskien beskinder word, al was dit nie so nie. 

Gevolglik het daar 'n haat in hulle harte ontstaan vir daardie soorte wie se tale hulle 

nie verstaan het nie.' 

Ander derogatiewe of minagtende terme kan oak gebruik word om na 'n persoon te verwys 

teenoor wie die spreker 'n negatiewe houding openbaar, byvoorbeeld 

(23) setlaelalditlaela 

"n onnosele persoon/persone' 

In teenstelling hiermee kan die spreker sy/haar bewondering teenoor 'n ander persoon te 

kenne gee deur sy/haar seleksie van die naamwoorde deur middel waarvan daar na sodanige 

persona verwys word. Dieselfde geld ook vir persona wat in die oe van die spreker 'n 

besondere status in die gemeenskap het. Vergelyk byvoorbeeld 

(24a) seopedildiopedi 

"n goeie sanger/sangers' 
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(24b) ngakaldingaka 

"n dokter/dokters' 

Die diminutiewe agtervoegsel-ana kan met verskillende sosiaal-deiktiese funksies aangewend 

word, afhangende van die spreker se bedoeling. Hy/sy kan hierdie agtervoegsel aan 

naamwoorde suffigeer of as teken dat hy/sy die referent van die betrokke naamwoord 

veragtelik vind, of as blyk van sy/haar bewondering vir die referent. Die spesifieke sosiaal

deiktiese funksie van hierdie agtervoegsel sal uit die konteks blyk waarbinne dit gebruik word. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(25a) A re, "Ga ke sa rata go h/wa ke raloka tsa se5emanyana; ke monna lehono." 

(Palaki Tsebe, 1983: 5) 

Hy se toe, "Ek wil glad nie meer die speletjies van 'n seunt;ie speel nie, vandag is ek 

'n man." 

(25b) " ... Nna ke rata yo/a wa nokana o ka re mantlhakane." 

(Palaki Tsebe, op cit: 29) 

" ... Ek hou van doerdie een met die perdebylyfie." 

In (25a) word die diminutiewe suffiks met 'n derogatiewe betekenis gebruik terwyl -ana in 

(25b) op die spreker se bewondering vir die dametjie dui. 

lnterjeksies het oak 'n sosiaal-deiktiese funksie in die sin dat hulle gebruik word om die 

spreker se gevoelens jeens 'n sekere situasie weer te gee. Vergelyk byvoorbeeld 

(26) "Mma/o-mma!" Gwa kgotsa Mokgata, mmago Mamah/o. 

(Pataki Tsebe, 1983: 10) 

"Goeie genugtig!" Roep Mokgata, Mamahlo se ma verbaas uit. 

Net so kan sommige spreekwoorde met 'n positiewe of 'n negatiewe strekking gebruik word, 

afhangendevan die spesifieke konteks waarbinne dit voorkom. Vergelyk byvoorbeeld 

(27) Dinaka di /ekane baletsi. 

'Vir elke fluit is daar 'n speler.' 
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Hierdie spreekwoord kan deur die spreker as 'n kompliment aan die aangesprokene gerig 

word. 

(vi) Vokatiewe 

Vokatiewe het 'n sosiaal-deiktiese funksie omdat hulle die spreker se houding teenoor die 

aangesprokene aandui. Die volgende tipes aanspreekvorme (b6 en behalwe eiename en 

verwantskapsterme) word in Noord-Sotho aangetref: 

Titels, byvoorbeeld 

(28) •Moruti, le nna ke a makala gore naa moratiwa wa ka Ralato aka be a swerwe ke 

eng ... • 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

"Dominee, ek wonderook wat dit is wat my geliefde Ralato ophou ... " 

. Totemname, byvoorbeeld 

(29) Tau! 

'Leeu!' 

Stamname, byvoorbeeld 

(30) Mopedi. 

'Persoon van die Pedi-stam.' 

Prysname, byvoorbeeld 

(31a) Hlabirwa. 

"n Prysnaam vir 'n manlike persoon.' 

(31b) Hunadi. 

"n Prysnaam vir 'n vroulike persoon.' 

195 



Regimentname, byvoorbeeld 

(32) Matladi. 

Hierdie aanspreekvorme word deur die spreker gebruik om sy/haar positiewe houding of 

respek teenoordie aangesprokenete kenne te gee. 

Wanneer die spreker egter negatief oor die aangesprokene voel, kan hy/sy derogatiewe 

aanspreekvorme gebruik wat dikwels saam met sekere enklitika voorkom. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(33) MOLOGADI: Gee le gore o na le taba manna tena, o se ke wa e sikologa. Bole/a 

re kwe. 

7. 1.2.3 

(Serudu, 1991: 12) 

MOLOGADI: As jy 'n saak het, veragtelike mansmens, moenie draaie loop nie. 

Praat laat ons hoer. 

Plekdeiksis 

Daar is bevind dat plekdeiktiese uitdrukkings of van die posisie van die gespreksgenote in 

die fisiese werklikheid of van hulle gestaltes as verwysingspuntafhanklik is. Demonstratiewe, 

demonstratief-kopulatiewe, /okatiewe kopulatiewe, /okatiewe bywoorde en sekere werkwoorde 

kan hierdie funksie verrig. Hierdie onderskeie strukture is egter nie altyd deikties nie. Daar 

is aangetoondat demonstratiewe, demonstratief-kopu/atiewe en lokatiewe partikelgroepe wat 

ka en ka kua insluit, die enigste strukture is wat altyd met 'n deiktiese funksie optree. 

Lokatiewe kopulatiewe, /okatiewe naamwoorde en /okatiewe partikelgroepe wat ka, mo, go, 

ka mo en ka ga insluit, kan deikties of non-deikties wees, afhangende daarvan of hulle 

interpretasie van die deiktiese sentrum afhanklik is of nie. Dit het ook duidelik geword dat 

naamwoorde sonder 'n lokatiewe merker maar met 'n lokatiewe betekenis en lokatiewe 

partikelgroepe wat ga insluit die enigste lokatiewe in Noord-Sotho is wat nooit 'n deiktiese 

betekenis kan he nie. Die rede hiervoor is dat hulle interpretasie nie van die posisie van die 

gespreksgenote of hulle fisiese gestaltes as verwysingspunte afhanklik is nie. 

Die verskillende strategiee wat in Noord-Sotho gebruik word om na lokaliteite te verwys, hetsy 
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deikties of non-deikties, word in die volgende paragrawe kortliks saamgevat. 

(i) Demonstratiewe 

Demonstratiewe met 'n plekdeiktiese funksie kan net die posisie van derde persone wat fisies 

in die teenwoordigheid van die gespreksgenote is, beskryf. Orie verskillende posisies word 

vir Noord-Sotho se demonstratiewe onderskei. Die eerste posisie word gebruik wanneer die 

spreker na 'n objek wil verwys wat in die direkte omgewing is waar die spreker horn of haar 

tydens die spraakhandeling bevind, byvoorbeeld 

(34a) Tsea puku ye! 

'Vat hierdie boek!' 

Die tweede posisie word deur die spreker geselekteerwanneer die afstand tussen die spreker 

en die aangesprokene relatief klein is, en die objek nader aan die aangesprokene is as aan 

die spreker self, byvoorbeeld 

(34b) A nke o mphe puku yeo! 

'Gee assebliefvir my daardie boek aan!' 

'n Spreker sal demonstratiewe van posisie 3 gebruik in situasies waar die gespreksgenote 

bymekaar is, terwyl die saak wat aangewys word 'n redelike afstand van hulle af is, dog binne 

hulle gesigsveld. 

(34c) Lebelelang dinonyana tSela serapeng. 

'Kyk na doerdie voels in die tuin.' 

(ii) Demonstratief-kopulatiewe 

Demonstratief-kopulatiewe kan ook net die ligging van deiktiese derde persone aandui. Die 

verskillende posisies van demonstratief-kopulatiewe kom ooreen met die van demonstratiewe, 

byvoorbeeld 
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(35a) Mo~emane so! (posisie 1) 

'Hier's die seun!' 

(35b) Dikgomo sidio! (posisie 2) 

'Daar's die beeste!' 

(35c) Banna sebala! (posisie 3) 

'Doer is die mans!' 

(iii) Lokatiewe kopulatiewe 

Daar is bevind dat lokatiewe kopulatiewe 'n referent in terme van tyd sowel as lokaliteit 

beskryf. lndien die interpretasie van hierdie lokaliteit van die deiktiese sentrum afhanklik is, 

het die lokatiewe kopulatief 'n plekdeiktiese funksie. Vergelyk byvoorbeeld 

(36) Puku ye o e nyakago e mo gonna. 

'Die boek waarna jy soek, is hier by my.' 

(iv) Lokatiewe bywoorde 

Gelokativeerde naamwoorde, lokatiewe naamwoorde, en lokatiewe partikelgroepe word in 

Noord-Sotho as lokatiewe bywoorde geklassifiseer. 

Gelokativeerde naamwoorde druk meestal vae of ongespesifiseerde lokaliteit ten opsigte van 

'n spesifieke saak uit. Sommige gelokativeerde naamwoorde verwys na abstrakte begrippe 

en nie na fisiese lokaliteite nie. Daar is aangetoon dat wanneer die interpretasie van hierdie 

strukture nie van die deiktiese sentrum afhanklik is nie, hulle nie 'n deiktiese funksie het nie. 

Daar is verder bevind dat sommige gelokativeerde naamwoorde na die gestalte of spesifieke 

liggaamsdele van die spreker of aangesprokene as lokaliteite kan verwys. In sulke gevalle 

het die gelokativeerde naamwoord wel 'n deiktiese betekenis. Vergelyk byvoorbeeld 
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(37) ... ka kwa menwana ya ka e fiswa ke sekerete seo se bego se fe/ela seatleng sa ka. 

(Bopape, 1982: 2) 

' ... ek voel toe my vingers word gebrand deur daardie sigaret wat besig was om op te 

raak in my hand.' 

Lokatiewe partikels word saam met of ge/okativeerde of /okatiewe naamwoorde gebruik om 

gespesifiseerde lokaliteite te beskryf. 

kua verwys na lokaliteite wat relatief ver van of buite die gespreksgenote se gesigsveld is. 

Omdat die lokalisering van 'n saak in terme van die gespreksgenote se gesigsveld direk van 

die posisie afhang wat die gespreksgenote met betrekking tot sodanige saak beklee, is 

lokatiewe voorsetselgroepewat kua insluit as deikties getipeer. Vergelyk byvoorbeeld 

(38) 0 ile a thoma go nkatoga go fihlela a le kua ntlhaneng ya malao, ... 

(Bopape, 1982: 1) 

'Sy begin toe van my af wegbeweeg totdat sy doer op die randjie van die bed is, ... ' 

ka word saam met gelokativeerde naamwoorde gebruik om die inhoudelike van die referent 

waama die gelokativeerde naamwoord verwys, te spesifiseer. Die betekenisnuanse van ka 

hang egter at van die werkwoord wat daarmee saam gebruik word. Wanneer ka voor 

lokatiewe naamwoorde optree, word begrippe soos 'bokant', 'onderkant', ens. beskryf. lndien 

die spreker se fisiese gestalte die verwysingspunt is in terme waarvan die lokaliteit 

ge'interpreteer moet word, het die partikelgroep waarbinne ka funksioneer 'n deiktiese 

karakter, byvoorbeeld 

(39a) Maoto aka e be nke a a tologa ka tlase ga boima bja mmele wa ka. 

(Bopape,1982:8) 

'My voete was asof hulle smelt onder(-kant) my liggaam se gewig.' 

Die verwysingspunt kan egter 'n ander punt in die diskoerskonteks wees in welke geval die 

partikelgroep nie 'n deiktiese karakter het nie, byvoorbeeld 

(39b) Maswi a tshelwa ka kgamelong. 

'Die melk word in die emmer gegooi.' 
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Die lokatiewe partikel mo verleen enersyds die betekenis 'op 'n bepaalde oppervlak' en 

andersyds 'binne die grense van 'n bepaalde abstrakte konsep' aan referente. Dit het geblyk 

dat die verwysingspunt van partikelgroepe wat mo insluit gewoonlik 'n ander objek is as die 

posisie wat die gespreksgenote inneem, en dat partikelgroepe met mo normaalweg non

deikties is, byvoorbeeld 

(40a) "Omo ngwakong wa mokgalabje? Ke tie fao?" 

(Bopape,1982:35) 

"Is jy in die ouman se huis? Moet ek soontoe kom?" 

Wanneer mo egter saam met naamwoorde gebruik word wat na die spreker of aangesprokene 

se liggaam verwys, het die lokatiewe partikelgroep wat mo insluit 'n deiktiese betekenis, 

byvoorbeeld 

( 40b) Ke ile ka hlapa ka boiketlo ke ekwa ge meetse a pumpunyega gohle mo mmeleng wa 

ka. 

(Bopape, op cit: 4) 

'Ek het toe op my gemak gewas terwyl ek die water oral op my lyf voel bruis.' 

go word gebruik saam met naamwoordewat na mense verwys, en voor alle voomaamwoorde. 

Wanneer go voor hierdie naamwoorde optree, word 'n besondere verhouding tussen die 

persoon waama die betrokke naamwoord verwys en die semantiese kenmerk 'lokaliteit' 

uitgedruk. Waar die spreker of aangesprokene nie die deiktiese sentrum uitmaak nie, het die 

partikelgroep 'n non-deiktiese karakter, byvoorbeeld 

(41a) Ke ya go mosadi. 

'Ek gaan na die vrou toe.' 

lndien go egter saam met die voornaamwoorde van die eerste of tweede persoon gebruik 

word, het die uitdrukking wel 'n deiktiese karakter, byvoorbeeld 

(41 b) Mateo 11: 28 Tlang go nna bohle ba le lapisitswego, ba le imelwago; nna ke tlo le 

khutsisa. 

'Korn na my toe almal wat vermoeid en belas is; ek sal julle rus gee.' 
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Die partikel ga tree slegs saam met naamwoorde op wat na potensiele eienaars van plek 

verwys. Die fokus le by die lokaliteit wat die betrokke individu se eiendom is, en die 

uitdrukking is nie afhanklik van die gespreksgenote se posisie nie. Daar is aangetoon dat 

uitdrukkings wat hierdie partikel insluit, nie 'n deiktiese karakter het nie. Vergelyk byvoorbeeld 

(42) "Bjale motlogolo, ke tlo ya ga Morema ke swere eng?" 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 23) 

"Nou neef, wat sal ek na Morema se plek toe saamneem?" 

Lokatiewe partikels kan ook kombineer om hoogs gespesifiseerde lokatiewe verhoudings te 

beskryf. ka kua verwys na 'n begrensde lokaliteit wat relatief ver van of buite sig van die 

gespreksgenote is. Omdat die interpretasie van die betrokke lokaliteit afhanklik is van die 

gespreksgenotese posisie, het ka kua 'n deiktiese betekenis, byvoorbeeld 

(43) "Nke o bone gore mo/lo wo o tagile bjang ... Ekwa mahlo a bomoswe ge a thunya ka 

kua gare." 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 13) 

"Kyk tog hoe gloei hierdie vuur . . . Hoor hoe ontplof die meerkatte se oe daar binne 

(in)." 

Omdat die konnotasie 'buite sig' hier sy beslag kry op grond van die posisie waarin die 

spreker en aangesprokene hulle bevind, het ka kua gare 'n deiktiese betekenis. 

ka m6 word gebruik wanneer •n spreker te kenne wil gee dat 'n referent 'binne-aan' of 'aan 

die kant van' 'n spesifieke lokaliteit gelee is en ka ga beskryf die binnekantvan 'n lokaliteit wat 

aan 'n spesifieke persoon behoort. Daar is bevind dat ka mo en ka ga 'n deiktiese karakter 

aan die partikelgroep waarbinne hulle gebruik word, kan verleen wanneer hulle 

verwysingspunte die deiktiese sentrum is. VergeJyk byvoorbeeld 

( 44a) .. . eupsa ke be ke sa rate go tshwenya maikutlo a mosadi yo a bego a le ka mo 

thokwana ga ka. 

(Bopape, 1982: 2) 

' ... maar ek wou nie die vrou wat aan my sykant was ontstel nie.' 
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Die interpretasie van ka mo thokwana ga ka is afhanklik van die posisie wat die spreker ten 

opsigte van die betrokke vrou inneem en daarom is hierdie uitdrukking deikties. 

Wanneer die interpretasie van ka ga van die spreker se posisie afhanklik is, het die 

uitdrukking 'n deiktiese betekenis, byvoorbeeld 

(44b) Ra tswa ka mengwakong, ra bona mo/loo mogo/o ka ga Mathokga. 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 12) 

'Ons kom toe by die huise uit en sien die groot vuur oorkant by Mathokga se 

woonplek.' 

Hier dui ka op die begrensing tussen Mathokga se brandende huis en die plek waar die 

spreker horn bevind. Die betekenis van ka verleen dus aan die lokatiewe partikelgroep 'n 

deiktiese funksie. 

Wanneer die interpretasie van ka ga onafhanklik is van die spreker se posisie, het die 

uitdrukking nie 'n deiktiese betekenis nie, byvoorbeeld 

(44c) Ngwako woo ba bego ba ya go du/aka go wona e bee le o mobotse wa diphaposi 

tse hlano. Bana ba sekolo ba tla go ba thusa go thotha diphahlo tsa bona go di tlosa 

ka ga Morutisi-mogolo go di isa ka ga thitShere yo mofsa. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 38) 

'Daardie huis waarin hulle sou gaan bly was mooi en het vyf kamers gehad. Die 

skoolkinders het hulle kom help om hulle bagasie te karwei en dit uit die hoof se plek 

te verwyder en na die nuwe onderwyser se plek te neem.' 

Lokatiewe naamwoorde het 'n inherente lokatiewe betekenis en verwys na universe le begrippe 

soos 'bo', 'onder', ens. Daar is geredeneer dat hierdie naamwoorde deikties kan wees 

wanneer die interpretasie van hulle betekenis van die posisie van die gespreksgenote 

afhanklik is. lndien die lokaliteit waar die gespreksgenote hulle tydens die spraakhandeling 

bevind egter nie relevant is vir die korrekte interpretasie van 'n lokatiewe naamwoord soos 

godimo 'bo' nie, het die betrokke naamwoord nie 'n deiktiese funksie nie. Vergelyk 

byvoorbeeld 

202 



(45a} Mpsa e sepela morago ga ka. 

'Die hond loop agter my aan.' 

(45b) Gen 1: 2 Lefase le be le gobelane le se na selo; godimo ga bodiba go le 

leswiswi; moya wa Modimo o alametse meetse. 

'Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep 

waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef.' 

In (45a) het morago 'agter' 'n deiktiese betekenis omdat die spreker die verwysingspunt is. 

In ( 45b) speel die posisie van die spreker nie 'n rol by die interpretasie van die uiting nie en 

daarom het godimo 'bo' 'n non-deiktiese betekenis. 

(v) Werlcwoorde met 'n lokatiewe konnotasie 

Daar is bevind dat sommige werkwoorde 'n plekdeiktiese funksie kan he omdat hulle 

betekenis 'n lokatiewe moment bevat wat op beweging dui in die rigting van of weg van een 

of albei gespreksgenote af. Sommige agtervoegsels soos die applikatief en reversief kan ook 

hierdie eienskap aan werkwoorde verleen. Vergelyk byvoorbeeld 

(46a) -tla 

'kom, m.a.w. beweging na die spreker toe' 

( 46b} -tloga 

'weggaan. m.a.w. beweging weg van die spreker af 

7.1.2.4 Tyddeiksis 

Temporale uitdrukkings waarvan die interpretasie van die tyd afhang wanneer die uiting 

gemaak word, het 'n deiktiese betekenis. Koderingstyd (nou) is dus die deiktiese sentrum. 

In hierdie proefskrif is aangetoon dat tyd op verskeie maniere in Noord-Sotho uitgedruk kan 

word. Daar is aangedui dat tyd deur middel van demonstratiewe en bywoorde in Nao rd-Sotho 

geleksikaliseerword, terwyl grammatiese tyd in die morfologiese struktuur van die werkwoord 

weerspieel word. Daar is oak na ander werkwoordvorme wat toekomende tydshandelinge 

uitdruk, verwys. Die belangrikste bevindinge rakende tyddeiksis kan s6 saamgevat word: 
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(i) Geleksikaliseerde ree/e tyd 

Daar is aangetoon dat demonstratiewe nie net 'n plekdeiktiese of 'n diskoersdeiktiese funksie 

kan he nie, maar ook 'n tyddeiktiese een. 56, byvoorbeeld, het 'n temporale naamwoord soos 

(47a) bosego 

'aand' 

nie 'n tyddeiktiese betekenis nie omdat dit nie na 'n spesifieke aand verwys nie, maar na 

enige aand in die algemeen. Die interpretasie van hierdie uitdrukking is nie van die deiktiese 

sentrum afhanklik nie. Wanneer hierdie temporale naamwoord egter saam met 'n 

demonstratief gebruik word, verkry die uitdrukking 'n tyddeiktiese betekenis omdat die korrekte 

vertolking van die uitdrukking dan van koderingstyd afhanklik is, byvoorbeeld 

( 4 7b) bosego bjo 

'vanaand, m.a.w. die aand van die dag wat koderingstyd insluit' 

Wanneer die interpretasie van temporale bywoorde van die deiktiese sentrum afhanklik is, het 

hierdie bywoorde 'n deiktiese betekenis. 66 en behalwe die deiktiese temporale bywoorde · 

wat met behulp van demonstratiewe gevorm word, is die volgende soorte tyddeiktiese 

bywoorde ge"identifiseer: 

Bywoorde wat na kalenderdae verwys, byvoorbeeld 

( 48a) lehono 

( 48b) maabane 

'vandag' 

'gister' 

Bywoorde wat na koderingstyd verwys, byvoorbeeld 

(49) bjale 'nou' 

Bywoorde wat na ka/enderjare verwys, byvoorbeeld 

(50a) lenyaga 'vanjaar' 
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{50b) isago 

{50c) ngwago/a 

'aanstaande jaar' 

'verlede jaar' 

Kwa/ifikatiewe, byvoorbeeld 

(51a) beke ye e tlago 'volgende week' 

(51b) beke ye e fetilego 'verlede week' 

Daar is bevind dat die korrekte vertolking van sommige uitdrukkings van beide die temporale 

bywoord en die tydsvorm van die werkwoord afhanklik is. 86, byvoorbeeld, dui die verlede 

tydsvorm van die werkwoord ba-tlile in die volgende uitdrukking aan dat die betrokke 

handeling v66r koderingstyd plaasgevind het, terwyl die temporale bywoord maabane 'gister' 

spesifiseer dat die handeling nie net v66r koderingstyd plaasgevind het nie, maar wel een dag 

voor koderingstyd: 

{52) Ba tlile maabane. 

'Hulle het gister gekom.' 

(ii) Grammatiese tyd 

Die indikatiewe Noord-Sotho werkwoord kan na handelinge verwys in die verlede tyd (v66r 

koderingstyd), die teenwoordigetyd (gelyktydig met koderingstyd)en die toekomendetyd {na 

koderingstyd ). 

Werkwoorde wat die verlede tydsuffiks -ile (of een van sy variante) bevat, verwys nie 

noodwendig na handelinge wat in die verlede tyd plaasgevind het nie. Hierdie werkwoorde 

kan ook verwys na toestande wat in die teenwoordige tyd voortduur en het in sulke gevalle 

dus 'n onvoltooide aspektuele karakter. Vergelyk byvoorbeeld 

(53) o robetse. 

'Sy slaap (is aan die slaap ).' 

Daar is oak verwys na die onderskeid tussen absolute en relatiewe verlede tyd. Werkwoorde 

wat absolute verlede tydshandelinge beskryf, verwys na handelinge wat voor koderingstyd 
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(wat die deiktiese sentrum is) plaasgevind het. Werkwoorde in die relatiewe verlede tyd 

verwys ook na handelinge wat voor koderingstyd plaasgevind het, maar daar is nog 'n 

verwysingspunt in terme waarvan die handeling ge"interpreteer moet word. Hierdie ander 

verwysingspunt le ook in die verlede. Vergelyk byvoorbeeld 

(54a) Ke ngwadile lengwa/6. 

'Ek het 'n brief geskryf.' 

(54b) Ke be ke ngwala /engwa/6. 

'Ek was besig om 'n brief te skryf.' 

(54c) Ke be ke ngwadile lengwa/6. 

'Ek het 'n brief (klaar) geskryf (gehad).' 

In (54a) beskryf die werkwoord 'n verlede tydshandeling wat in terme van die deiktiese 

sentrum ge"interpreteer moet word. Die handeling het plaasgevind voordat die uiting gemaak 

is. In (54b) word 'n handeling in die relatiewe verlede tyd beskryf. Die uiting moet ook in 

terme van die deiktiese sentrum ge'interpreteer word - die handeling het voor koderingstyd 

plaasgevind - maar die handeling was op 'n ander tydstip in die verlede tyd onafgehandel. 

In (54c) het die handeling nie net in die verlede, m.a.w. voor koderingstyd, plaasgevind nie, 

maar dit was ook afgehandel op 'n tydstip in die verlede. In (54b) en (54c) is daar dus van 

twee verwysingspunte sprake - koderingstyd (deiktiese sentrum) en 'n ander moment in die 

verlede. 

Daar is verder aangedui dat die defisiente werkwoordvorm -sa-ts6- gebruik word om na 

handelingete verwys wat in die onmiddellike verlede (d.w.s. net voordat die uiting gemaak is) 

plaasgevind het, byvoorbeeld 

(55) Kesa tSo mm6na. 

'Ek het horn nou-net gesien.' 

Uit die ontleding van teenwoordige tydsvorme het geblyk dat nie alle werkwoorde wat hierdie 

vorm vertoon 'n deiktiese betekenis het nie. Daar is bevind dat werkwoorde in die 

teenwoordigetyd wat 'n momentane, 'n duratiewe of 'n progressiewe aspektuelekarakterhet 
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deikties is omdat hulle interpretasie van die deiktiese sentrum afhanklik is. Vergelyk 

byvoorbeeld 

Momentane aspek: 

(56a) "Moruti, le nna ke a makala gore naa moratiwa wa ka Ralato aka be a swetWe ke 

eng." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 65) 

"Dominee, ek wonder ook wat my geliefde Ralato ophou." 

Duratiewe aspek: 

(56b) Ke soma letsatsi ka moka. 

'Ek werk die hele dag.' 

Progressiewe aspek: 

(56c) "O sale borokong bja kidibalo, ga a tsebe tseo a di bole/ago.'' 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 68) 

"Sy is nog bewusteloos, sy weet nie waarvan sy praat nie." 

Hierteenoor is bevind dat die vertolking van die vorme met 'n universele of 'n gewoontelike 

aspektuele karakter nie van koderingstyd afhanklik is nie en daarom nie 'n deiktiese betekenis 

het nie. Vergelyk byvoorbeeld 

Universele aspek: 

(57a) Marega go a tonya. 

'In die winter is dit koud.' 
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Gewoontelike aspek: 

(57b) "Mohlapetsi yena ga a tshwenye ka gobane ka nako ya 11.30 t.p. bosegong bjo 

bongwe le bjo bongwe o ya teyeng kua boapeelong." 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 78) 

"Die wag daarenteen pla nie want hy gaan elke aand om 11 :30 nm. daar in die 

kombuis tee drink. n 

Grammatiese toekomende tyd word deur die morfeem -t/6-1-tla- in die werkwoord gemerk. 

Anders as teenwoordige en verlede tydshandelinge, is dit nie 'n uitgemaakte saak dat 

toekomende tydshandelinge definitief gaan plaasvind nie. Daar is voorgestel dat hierdie 

handelinge as potensiele of hipotetiese handelinge beskou moet word. Die vertolking van 

hierdie uitings is ook afhanklik van die deiktiese sentrum (koderingstyd) omdat die betrokke 

handelinge na koderingstyd (sal) plaasvind. Vergelyk byvoorbeeld 

(57c) Re t/6 ya t6r6p6ng go reka direkarekane. 

'Ons sal dorp toe gaan om inkopies te doen.' 

(iii) Ander werkwoorde met 'n futuritiewe betekenis 

Daar is bevind dat ander werkwoordvorme (wat nie die toekomende tydsmorfeem -t/6-/-t/a

bevat nie), ook 'n futuritiewe betekenis kan he. S6 byvoorbeeld, verwys bevele wat deur 

subjunktiewe en imperatiewe uitgedruk word na handelinge wat die spreker wil he na 

koderingstyd uitgevoer moet word. (Hierdie vorme onderskei nie grammatiese tyd nie.) Die 

spreker gebruik 'n imperatiewe konstruksie wanneer hy/sy wil he dat die handeling onmiddellik 

uitgevoer moet word. Subjunktiewe word weer gebruik wanneer die bevel nie so dringend 

uitgevoer hoef te word nie, maar tog in die afsienbare toekoms voltrek moet word. Vergelyk 

byvoorbeeld 

(58a) Homolangl (lmperatief) 

'Bly ju lie nou dadelik stil.' 

(58b) 0 nngwalele lengwa/6 ge o le kua Engelane. (Subjunktief) 

'Jy moet vir my 'n brief skryf as jy doer in Engeland is.' 
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Daar is vasgestel dat die potensialis -ka- gebruik word om na handelinge te verwys wat in die 

toekoms kan/mag plaasvind. Die futuritiewe karakter van die potensialis blyk uit die feit dat 

die potensialis en grammatiese toekomende tyd (-t/6-1-tla-) dieselfde ontkenningsvorm het. 

Vergelyk byvoorbeeld 

(59a) Oka e somisa. 

'Jy kan dit gebruik.' 

(59b) O tlo e 5omisa. 

'Jy sal dit gebruik.' 

(59c) o ka see somise. 
'Jy kan I sal dit nie gebruik nie.' 

7.1.2.5 Diskoersdeiksis 

Alhoewel diskoersdeiksis nie alJerwee as 'n volwaardige deiktiese kategorie beskou word nie, 

is in hierdie studie aangetoon dat die diskoersdeiktiese teorie 'n nuttige raamwerk bied 

waarbinne sommige onduidelikhederakende sekere grammatiese strukture van Noord-Sotho 

opgeklaar kan word. Dit is hoofsaaklik met betrekking tot die deiktiese status van die derde 

persoon en die referensiele gebruik van demonstratiewe dat die diskoersdeiktiese teorie soos 

in Hoofstuk 6 uiteengesit, handig te pas kom. 

Diskoersdeiktiese uitdrukkings is daardie uitdrukkings wat gebruik word om of anafories of 

katafories na diskoerskomponente te verwys. Demonstratiewe, demonstratief-kopulatiewe, 

bywoorde, identifiserende kopulatiewe, kwalifikatiewe, onderwerpskake/s, voorwerpskake/s, 

absolute voomaamwoorde en voegwoorde kan in Noord-Sotho met 'n diskoersdeiktiese 

funksie optree. 

(i) Demonstratiewe 

Kotze (1985), Poulos & Louwrens (1994), en andere onderskei twee funksies vir 

demonstratiewe, naamlik 'n deiktiese en 'n referensiele funksie. Hulle tipeer die referensiele 

funksie as non-deikties. Na aanleiding van Lyons ( 1977b) se teorie oor deiksis en verwysing, 
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is in hierdie studie tot die gevolgtrekking gekom dat die demonstratiewe wat volgens 

genoemde outeurs met 'n sogenaamde referensiele funksie optree, in werklikheid die is met 

'n diskoersdeiktiese funksie. Hierdie demonstratiewe word gebruik om na antesedente te 

verwys wat vroeer in die diskoers genoem is. Die met 'n sogenaamde deiktiese funksie, het 

'n plekdeiktiese funksie. In die volgende voorbeeld tree die demonstratief y6o met 'n 

diskoersdeiktiese funksie op omdat dit deur die spreker gebruik word om na 'n saak te verwys 

wat vroeer in die diskoers genoem is: 

(60) "Disodiswane ke mogwera wa ka ... A re ye go yena; ke tla mo kgopela gore 

a nkadime o mongwe wa mebotoro; ga ke bone a ka gana. Ke mo thusitse kudu, 

gomme ge re eya mebotorong, o a ntshepha," Moremi a begela Marapo tsa kgopolo 

ya gagwe. 

"O tlile natso, thaka. A re yo bona mogwera yoo wa gago, re tie re kwe gore 

yena o reng, ... ," Marapo a dume/elana le Moremi. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 117) 

"Disodiswane is my vriend . . . Korn ons gaan na horn toe; ek sal horn vra om 

aan my een van die motors te leen; ek sien nie dat hy kan weier nie. Ek het horn baie 

gehelp, en as dit by motors kom, vertrou hy my," deel Moremi sy gedagtes aan 

Marapomee. 

"Dis 'n blink gedagte, vriend. Korn ons gaan sien daardie vriend van jou dat 

ons kan hoor wat hy se, ... " stem Mara po toe saam met More mi. 

Demonstratiewe kan ook met 'n diskoersdeiktiese funksie optree al is daar nie 'n antesedent 

in die voorafgaande diskoers waama hierdie demonstratief kan verwys nie. In sulke gevalle 

verwys die demonstratiefdiskoersdeikties na 'n verswee antesedentwat logies afleibaaris uit 

die konteks waarbinne dit gebruik word. Hierdie verswee naamwoord is meestal se/6 'ding' 

of di/6 'dinge'. Vergelyk byvoorbeeld 

(61) "Nna ke modiidi Mna Molaba. Sekete sa diranta ke be ke tla se tsea kae? Ka 

ge ke be ke se na tshelete, ke be ke t/amegile go phetha ditaelo. " 

"Fe/a Mna Molapo o be o swanetse go ba o begile taba ye kga/e." 

"Seo ke be nka se dira bjang ntle le go h/a/osa gore re be re nwele ... " 

(Bopape,1982: 127) 
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"Ek is 'n arm persoon Meneer Molaba. Waar sal ek 'n duisend rand kry? 

Omdat ek nie geld het nie, was ek verplig om die opdragte uit te voer." 

"Maar Meneer Molapo jy moes lankal hierdie saak gerapporteerhet." 

"Daardie ding, (m.a.w. om die saak te rapporteer) hoe kon ek dit gedoen het 

sonder om te verduidelik dat ons gedrink het ... " 

(ii) Demonstratief-kopulatiewe 

Die demonstratief-kopulatiewevan Noord-Sotho kan benewens 'n plekdeiktiese funksie, ook 

'n diskoersdeiktiese funksie he in welke geval hulle anafories of katafories na dele van die 

diskoers verwys. Vergelyk byvoorbeeld die kataforiese gebruik van sidi in die volgende 

aanhaling uit die Bybel: 

(62) Mat. 1 :18 

(iii) Bywoorde 

Tsa matswalo a Jesu Kriste sidi: Maria mmagwe a sa beeleditswe ke 

Josefa ... 

'Hier volg nou die geboorte van Jesus Christus: Toe sy moeder Maria 

nog aan Josef verloof was .. .' 

Temporale bywoorde soos mafelelong 'aan die einde' het 'n diskoersdeiktiesefunksie omdat 

hierdie bywoord byvoorbeeld na die einde van die diskoers of 'n faset daarvan kan verwys: 

(63a) Tlhomogelo ge a fihla maphodiseng, a di begela satsene yoo e bego e le yena 

mookamedi wa kampa ya maphodisa le kgolego. Satsene yoo o be a bitswa Morena 

Snyman. Mna. Snyman e be e le Lekgowa la kwesiso e kgolo; gomme e rile ge a 

ekwa ditaba tsa Ngaka Tlhomogelo, a leka go di sekaseka. Mafelelong a araba 

Ngaka Tlhomogelo ka go re: ... 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 72) 

Toe Tlhomogelo by die polisie aankom, berig hy dit aan die sersant wat die 

bevelvoerder van die polisiestasie en die tronk was. Daardie sersant was Meneer 
' Snyman. Mnr. Snyman was 'n Blanke met groot begrip; en toe hy die sake van Dokter 

Tlhomogelo hoor, probeer hy om dit te evalueer. Op die ou einde antwoord hy toe 
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vir Ookter Tlhomogelo deur te se: ... 

'n Bywoord van wyse soos bjalo 'so' kan ook 'n diskoersdeiktiese funksie he omdat dit na 

dele van die voorafgaandeof daaropvolgendediskoers kan verwys, byvoorbeeld 

(63b) "Mamonokane, ke sa yo bona Mna. Kgasi kua lokhei§eneng la T/adi. Ge go 

ka ba yo a nnyakago, 0 mmotse gore ke tla boa ka dinako tsa bo-12.45 t.p. n 

"Go lokile mongaka. Ke tla dira bja/o," Mamonokane a araba mong wa 

gagwe. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 95) 

"Mamonokane, ek gaan eers vir Mnr. Kgasi sien daar in die Tladi-lokasie. As 

iemand na my soek, se vir horn dat ek teen 12.45 nm. sal terugkeer." 

"Goed, my heer. Ek sal so maak," antwoord Mamonokane haar baas. 

(iv) ldentifiserende kopulatief 

Die identifiserende kopulatief word gebruik om een saak aan 'n ander gelyk te stel. 86 kan 

die derde persoon byvoorbeeld deur middel van die identifiserende kopulatief ge"identifiseer 

word. lnsgelyks kan die identifiserende kopulatief met 'n diskoersdeiktiese funksie gebruik 

word om dele van die teks te identifiseer of aan 'n ander gelyk te stel. Vergelyk byvoorbeeld 

(64) Mat. 22:37b,38 

(v) Kwalifikatiewe 

37 ... Morena Modimo wa gago o mo rate ka pelo ya gago ka 

moka, le ka moya wa gago ka moka, le ka tlhaologanyo ya 

gago ka moka. 38 Ke yona tae/o ya pe/e, yona e kgolo. 

' ... Jy moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met jou 

hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die 

grootste gebod.' 

Kwalifikatiewe soos possessiewe en verbale relatiewe kan diskoersdeikties optree deurdat 

hulle anafories of katafories na gedeeltes van die voorafgaande of daaropvolgende teks of 

diskoers kan verwys. Vergelyk byvoorbeeld 
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(65a} Ka phetha gore nka se bolele selo ge ke fihla gae. Tseo ke di bonego tsa monna wa 

moeng e tla no fo ba mehlamu ya basimane fela. 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 5) 

'Ek besluit toe om niks te se as ek by die huis kom nie. Daardie wat ek gesien het 

van die manlike besoeker sal ek as sommer seuntjiespraatjies afmaak.' 

(65b} Sa go mmakatSa ke ge Mathokga a bitsa mosadi gore a tie a bone mo/lo a mokaalo 

mo/a batho bona ba mo lie/a gore o senyegetswe. 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 13} 

'Die verstommende was toe Mathokga sy vrou roep om te kom kyk na so 'n groot 

vuur terwyl die mense met horn oor sy verlies gesimpatiseer het.' 

(vi) Onderwerpskake/s, voorwerpskake/s en absolute voomaamwoorde 

Die onderwerpskakels, voorwerpskakels en absolute voomaamwoorde van die eerste en 

tweede persoon het altyd 'n persoonsdeiktiese funksie omdat hierdie pronomina na hul 

referente in die buitetaalse werklikheid verwys en nie na antesedente in die voorafgaande 

diskoers nie. Die derde persoon se pronomioa tree egter net persoonsdeikties op wanneer 

die derde persoon in die gespreksituasie teenwoordig is. Wanneer die derde persoon nie in 

die gespreksituasie teenwoordig is nie, sal daar altyd 'n naamwoordelike antesedent in die 

diskoers of teks wees wat die referent identifiseer. Enige pronominale verwysing na hjerdie 

antesedent geskied binne die kader van diskoersdeiksis omdat daar nie 'n referent in die 

buitetaalsewerklikheid is waama die pronominaverwys nie, maarwel 'n gekontekstualiseerde 

naamwoordelike antesedent. Vergelyk byvoorbeeld 

(66} "Disodiswane ke mogwera wa ka ... A re ye go yena; ke tla mo kgopela gore 

a nkadime o mongwe wa mebotoro; ga ke bone a ka gana. Ke mo thusitse kudu, 

gomme ge re eya mebotorong, o a ntshepha," Moremi a begela Marapo tsa kgopolo 

ya gagwe. 

(Ramokgopa & Motuku, s.j.: 117} 

"Disodiswane is my vriend . . . Korn ons gaan na hom toe; ek sal hom vra om 

aan my een van die motors te leen; ek sien nie dat hy kan weier nie. Ek het hom 

baie gehelp, en as dit by motors kom, vertrou hy my," deel Moremi sy gedagtes aan 
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Marapomee. 

(vii) Voegwoorde 

Voegwoordeworcl gebruik om 'n verhouding tussen dele van die diskoers uit te beeld, en het 

daarom 'n diskoersdeiktiese funksie, byvoorbeeld 

(67) "Ke kwele a ntshosa, gago/o ka gobane a fokola kudu ... " 

(Ramokgopa & Motuku, op cit: 69) 

"Ek het gevoel sy laat my skrik, grootliks omdat sy baie siek is ... " 

7.2 GEVOLGTREKKING 

Die teorie oor deiksis soos wat Lyons (1968; 1973; 1977b; 1979; 1981a & b), Fillmore (1966; 

1971; 1975), Anderson & Keenan (1985), Posthumus(1989)en anderedit formuleer, kan met 

groot sukses op Noord-Sotho toegepas word. Die grammatiese sisteem van Noord-Sotho 

onderskryf bogenoemde linguiste se bevindings rakende die vyf deiktiese kategoriee wat 

onderskei word. 

Persoonsdeiksis word in die kongruensiesisteem van Noord-Sotho gereflekteer. Die 

voornaamwoorde van die eerste en tweede persone word gebruik om na die spreker en 

aangesprokene te verwys. As die derde persoon ook in die gespreksituasie teenwoordig is, 

kan die voornaamwoorde van hierclie persoon gebruik word om na die referent in die 

buitetaalse werklikheid te verwys. lndien die derde persoon egter nie in die gespreksituasie 

teenwoordig is nie, kan die pronomina van hierdie persoon hoogstens 'n diskoersdeiktiese 

funksie he. Nog 'n belangrike waarneming wat gemaak is, is dat die morfeem -ng 'n 

persoonsdeiktiese funksie het omdat dit by bevele en versoeke gebruik word om aan te dui 

dat daar meer as een aangesprokene is. 

Sosiale deiksis kry sy beslag in die soort taal wat 'n Noord-Sotho spreker gebruik om sy 

respek of bewondering jeens, of sy afkeer van die aangesprokene uit te druk. Die uitgebreide 

sisteem van verwantskapsterme van Noord-Sotho het ook 'n deiktiese funksie omdat dit die 

verwantskap tussen die spreker en sy bloedverwante in taal reflekteer. Daar is ook bevind 

dat alhoewel die pronominale stelsel van Noord-Sotho neutraal is ten opsigte van 
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geslagsaanduiding, daar tog deiktiese strategiee in die taal bestaan deur middel waarvan 

geslagsonderskeide getref word. 

Die belangrikste feit wat in hierdie studie aan die lig gekom het, is dat die funksie van Noord

Sotho se demonstratiewe altyd deikties is en nie non-deikties kan optree soos wat sommige 

Noord-Sotho taalkundiges beweer nie. Daar is aan die hand van die deiktiese teorie soos 

uiteengesit in hierdie proefskrif aangevoer dat demonstratiewe weliswaar nie net 'n 

plekdeiktiese funksie het nie, maar dat hulle ook 'n belangrike rol in die tyddeiktiese sowel as 

die diskoersdeiktiese kategorie speel. 

Ander plekdeiktiese uitdrukkings in Noord-Sotho sluit die volgende in: demonstratief

kopulatiewe, lokatiewe kopulatiewe, lokatiewe bywoorde en sekere werkwoorde. Die 

gevolgtrekking waartoe in hierdie studie gekom is, is dat die uitdrukkings wat in Noord-Sotho 

gebruik word om lokaliteit aan te dui, of deikties of non-deikties kan wees. Sommige van 

hierdie konstruksies is altyd deikties omdat hulle betekenis van die deiktiese sentrum afhanklik 

is. Ander, weer, is soms deikties en soms nie. Dan is daar ook sekere lokatiewe strukture 

wat nooit deikties kan wees nie, omdat hulle betekenis nie van die deiktiese sentrum afhanklik 

is nie. 

Daar is bevind dat tyddeiksis in Noord-Sotho deur middel van leksikale items soos temporale 

bywoorde geleksikaliseer of deur middel van die tydsvorme van die werkwoord 

gegrammatikaliseer kan word. Daar is ook aangedui dat Noord-Sotho tussen absolute en 

relatiewe tydsvorme onderskei, en die gevolgtrekking is gemaak dat die absolute tydsvorme 

een verwysingspunt het, naamlik die deiktiese sentrum, terwyl daar by relatiewe tydsvorme 

twee verwysingspunte is. Die primere verwysingspunt is die deiktiese sentrum (wat by 

temporale uitdrukkings die moment is wanneer die uitdrukking gemaak is), terwyl die 

sekondere verwysingspunt iewers in die verlede le. 

Bo en behalwe demonstratiewe en pronomina van derde persone wat nie in die 

gespreksituasieteenwoordigis nie, is daarook na anderNoord-Sothouitdrukkingsverwys wat 

'n diskoersdeiktiese funksie kan he, naamlik demonstratief-kopulatiewe, bywoorde, 

identifiserende kopulatiewe, kwalifikatiewe en voegwoorde. Daar is aangetoon dat hierdie 

strukture gebruik kan word om na dele van die diskoers te verwys of na naamwoordelike 

antesedente van referente wat nie in die buitetaalse werklikheid teenwoordig is nie. 
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