
    

    

OORSIG VAN 2016-2017
Die WAT vier 90

Die WAT het in 2016 sy 90ste bestaansjaar 
gevier en daar was verskeie hoogtepunte 
waaronder ’n Woordfeeskonsert in die 
Spier-amfiteater met Afrikaanse liedjies 
van die afgelope nege dekades ter ere van 
die WAT, die bekendstelling van die Hennie 
Aucamp-muuruitstalling by die WAT, ’n 
feeskonsert met Zorada Temmingh en Elna 
van der Merwe in die Konservatorium en 
’n kompetisie saam met RSG en die ATKV 
om SA se gunstelingwoord te bepaal: die 
wenner was lekker.

By die feeskonsert met Zorada Temmingh en Elna van der 
Merwe as kunstenaars was Johan Holtzhausen, voors. van die 
WAT Trust, Deon Meyer, Marianne Vorster, prof. Rufus Gouws, 
voors. van die WAT Direksie, Ilse Gouws, Tersia Botha en Willem 
Botha, hoofredakteur en uitvoerende direkteur.

Die aanbieders van twee kykNET-programme 
het in die feesjaar onderhoude met die 
uitvoerende direkteur gevoer, nl. Kabous 
Meiring van Prontuit en Gerard Scholtz van 
De Kat. Die WAT het ook vennote geword in 
die Sluk jou Woorde-wynreeks.
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Die tuisblad van die Loodsprojek vir die nuwe Aanlyn WAT.

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal en ander publikasies

Die Loodsprojek vir die Aanlyn 
WAT S tot SK is bekend-
gestel tydens ’n Woordpret met 
Jitsvinger as gaskunstenaar. 
Gebruikersvriendelikheid is die 
wagwoord van die nuwe platform 
en een van die vernaamste 
kenmerke is dat die gebruiker 
kan kies watter inligtingstipes op 
die skerm sal verskyn. Gesoekte 
woorde verskyn altyd slegs met 
betekenisonderskeidings sonder 
enige voorbeeldmateriaal. Die 
gebruiker kan dan kies of hy 
voorbeeldmateriaal wil byvoeg.  

Meer as 1 000 nuwe lemmas en 
gewysigde artikels van A tot S is by 
die bestaande Aanlyn WAT gevoeg. 
Die Aanlyn WAT sal voortaan elke 
drie maande aangevul word met 
nuwe lemmas van A tot S. Die nuwe 
lemmas sal as ’n addendum in Deel 
XV van die WAT verskyn. Werk aan 
Deel XV vorder volgens beplanning.  

Lexikos 26, die WAT se 
internasionale vaktydskrif vir die 
leksikografie, het in Desember 2016 
verskyn. Prof. Danie Prinsloo van die 
UP was die redakteur.

    
Woordpret

Die doel van die WAT se 
Woordpretgeleenthede is 
om iets terug te gee aan ons 
ondersteuners en ook om 
blootstelling aan Afrikaanse 
kunstenaars te gee. Sonja Loots, 
Louis Awerbuck en Lise Swart 
en Jitsvinger het onder andere 
opgetree as gaskunstenaars. Die Afrikaanse rymkletser Jitsvinger saam met Cecile Brand, 

Hanelle Fourie Blair en Gerda Odendaal van die WAT.
Dr. Frik Lombard (eindredakteur) saam met Sonja Loots.



   
  

  

Daar word gemiddeld ses opleidingsgeleenthede per jaar 
aangebied wat werkwinkels en lesings in die praktiese 
en teoretiese leksikografie aan onderwysers, studente en 
leerders insluit. Ons sal graag by meer skole wil uitkom, 
maar die tyd ontbreek. Die opleidingspan bestaan uit 
dr. Lombard, mnr. Gerhard van Wyk, mev. Alet Cloete,  
dr. Hanelle Fourie Blair en dr. Botha.

Opleiding 

Opleiding is onder andere aan Onderwysstudente van die Universiteit 
Stellenbosch en 273 Taalpraktykstudente van die Tshwane Universiteit 
vir Tegnologie gegee.

Donateurs

Dankie

Die personeel het op gereelde basis die WAT breër bekend-
gestel en Afrikaans bevorder. Dr. Lombard het sittings van die 
Taalkommissie bygewoon en termverifikasie vir die Departement 
Kuns en Kultuur gedoen. Hy en dr. Botha het luisteraars se 
taalnavrae beantwoord in Die Tale wat ons Praat op RSG op 
Sondae. Dr. Botha het ook die rubriek Woord van die Week op 
Monitor op Vrydagoggende hanteer, asook op Radio Overvaal op 
Woensdagoggende. 

Tydens die Woordfees was daar ’n Borg ’n Woord-stalletjie by 
die Sasolmuseum, ’n nuutskeppingskompetisie is saam met RSG 
en die ATKV aangebied en dre. Lombard, Botha en Fourie Blair 
het drie voordragte by die WAT aangebied. Die wenwoord in die 
nuutskeppingskompetisie was weggenoot:  ’n eksman of –vrou.

Die WAT handhaaf ’n hoë profiel in die pers en sosiale 
media. In Die Burger, Volksblad, Die Republikein, Rapport en 
Eikestadnuus verskyn daar weekliks aanhalings uit die WAT of 
uit Etimologiewoordeboek van Afrikaans.

Beeldbou en bevordering van Afrikaans

’n Besondere woord van dank aan ons Anker-donateurs:
ABSA, Afrikanerbond, ATKV, †H.C.L. Aucamp, Dagbreek Trust, 
G.T. Ferreira, Fonds Neerlandistiek, Fynbos Trust, Gouws-gesin, 
D.W.R. Hertzog, E. de la H. Hertzog, Het Jan Marais Nationale 
Fonds, D.M. Hoogenhout, M. Jooste, L.W. Hiemstra Trust, 
Marie Luttig Trust, Meakergesin, National Lotteries Board, 
Nederlandse Taalunie, N. Steyn Trust, Potchefstroomkampus van 
die Noordwes-Universiteit, PricewaterhouseCoopers, Remgro 
Beperk en Venfin Beperk, Reunert Beperk, Rupert Gesinstigtings, 
SANLAM, Sappi Beperk, Sasol, Sdu Nederland, Stonehage 
Charitable Trust, Trust vir Afrikaanse Onderwys, Universiteit 
Stellenbosch, Universiteit van Pretoria, Universiteit van die 
Vrystaat, Voorbrand Publikasies.

Ons bedank ook graag al ons ander donateurs en al die 
deelnemers aan Borg ’n Woord.  Al die donateurs en die 
deelnemers wat woorde gekoop het, verskyn op ons webtuiste by 
www.wat.co.za en in die WAT self. 

Hartlike dank aan ons Direksie en die WAT Trust vir hulle 
ondersteuning en hul bevordering van die saak van die WAT 
en Afrikaans.  Ons donateurs het dit vir ons moontlik gemaak 
om steeds ’n dinamiese en kreatiewe maatskappy te wees.  
Ons sou nie sonder hulle op die huidige skaal kon funksioneer 
nie omdat ons jaarlikse begroting tans R6 miljoen is en ons 
staatsubsidie slegs R1,8 miljoen bedra. Die Direksielede van 
die WAT is: prof. A. Schoonwinkel (voors.), prof. R.H. Gouws 
(o.voors.), dr. W.F. Botha (uitvoerende direkteur), 
dr. L.E. Combrink, prof. L.G. de Stadler, mnr. H.A.J. Lombard, 
prof. M. Pienaar en dr. R.A. Stevens. Die lede van die WAT 
Trust is: mnr. J.A. Holtzhausen (voors.), mnr. P. Aucamp,  
dr. W.F. Botha, mnr. R.P. Gouws, prof. J.T. Meij,  
mnr. H.G. Rauben heimer, prof. A. Schoonwinkel,  
dr. F. Sonn en mnr. J.G. Swiegers. 

Beide die WAT en die WAT Trust het onlangs belasting-
vrystelling kragtens artikel 18A verkry. Inligting oor 

donasies en Borg ’n Woord is te kry by www.wat.co.za, 
021 887 3113 of wat@sun.ac.za

Karen Zoid is die 
beskermvrou van 
Borg ’n Woord vir 

2017 en sy sê: "Kom 
ons sit die skat terug 
in woordeskat. Borg 

’n Woord! Myne is 
Republiek." 

Gaan klik op 
Borg ’n Woord by 

www.wat.co.za 
as jy ’n woord wil 

borg of koop.
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