
    

    

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.
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Tienjaarplan tot by Z word geïmplementeer

In Julie 2018 is vyf bykomende redaksielede by die WAT 
aangestel. Hulle is van Julie tot Desember 2018 intern 
opgelei en in Januarie 2019 het die hele redaksie begin 
werk aan deel XVI van die WAT waarmee die letter S 
afgesluit word. Deel XVI sal aan die einde van 2020 
verskyn en is die laaste gedrukte uitgawe van die WAT. 
Hierna sal die WAT slegs aanlyn beskikbaar wees.

Tracey Lange is die Beskermvrou van Borg ŉ Woord vir 2018 – 2019. Borg 
ŉ Woord het mense opnuut bewus gemaak van die waarde van woorde. 
Deelnemers kan R25 000 wen in ŉ prystrekking geborg deur Sanlam. Meer 
as R3 miljoen is die afgelope ag jaar geïn deur Borg ŉ Woord. Gaan klik op 
Borg ŉ Woord by www.wat.co.za om deel te neem.

Die vyf nuwe redaksielede by die WAT is (voor, v.l.n.r.) André 
du Plessis en Fred Pheiffer, en (agter, v.l.n.r.) Dané Claassen, 
Esmaré van der Merwe en Charléne de Kock.

Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal en ander produkte
WAT XV, Skool – Sri Lankaans, verskyn in 2019 en bevat ŉ addendum van 
nuwe woorde van A tot S wat reeds in die Aanlyn WAT gepubliseer is. Dit is ŉ 
poging om die kopers van die gedrukte woordeboek te laat deel in die voordele 
van die Aanlyn WAT wat gereeld bygewerk word oor die hele spektrum van die 
alfabet. Vanaf die letter T sal die WAT slegs aanlyn beskikbaar wees.

In samewerking met CText is ŉ WAT-korpus ontwikkel wat ŉ belangrike aanvulling is tot die WAT se 
materiaalversameling van 3,5 miljoen indekskaartjies. Die kaartversameling is egter ook gedigitiseer sodat dit 
elektronies geraadpleeg kan word in die samestelling van die WAT. 

Die 28ste uitgawe van Lexikos, die WAT se internasionale vaktydskrif, het in Desember 2018 onder 
redakteurskap van prof. Elsabé Taljaard van die Universiteit van Pretoria verskyn. Lexikos 28 is die eerste 
uitgawe van hierdie vaktydskrif wat slegs aanlyn beskikbaar is.

In samewerking met Heritage Publishers is die 
Geïllustreerde Grondslagfasewoordeboek Engels: 
Afrikaans uitgegee. Dit vorm deel van ŉ reeks 
Grondslagfasewoordeboeke waarin Engels die 
brontaal en een van die inheemse SA tale die doeltaal 
is. Die Prentewoordeboek Afrikaans:isiXhosa 
vir die Grondslagfase is ook saam met Heritage 
Publishers ontwikkel op versoek van die Wes-Kaapse 
Onderwysdepartement en sal in 2019 verskyn.

ADDENDUM: A – SKOOI
AAHS  afk. aandagafleibaarheid-en-hiper ak ti-

witeitsindroom: Die misbruik van voor skrif
medisyne is ’n geweldige bron van kommer 
in die land (Amerika). Medisyne wat gebruik 
word vir AAHS word meestal in dié land 
misbruik deur kinders van tussen elf en 
agt tien jaar oud wat dit dikwels saam met 
mengsels van heroïen en kokaïen gebruik 
(Rap port, 14 Mrt. 2004, 9). Seuns wat vroeg 
reeds seks gehad het, het ’n swak selfbeeld, 
toon tekens van AAHS, het swak verhoudings 
met hul ouers en kyk ook meer televisie as 
ander seuns (Beeld, 2 Des. 2008, 18). 

aakligheid  s.nw. (met mv. in bet. 2) Ook 
akeligheid.

1 Eienskap of toestand van aaklig te 
wees: ’n Paar sekondes sluit hy sy oë om 
die aakligheid van die herinnering aan die 
toneel daar op die sand strand uit sy gedagte 
te ban (S. Oosthuizen: Gees, 1951, 194). Die 
vreugde van kinders wat in die strale van ’n 
tuinsproeier speel, mense wat gesellig met 
mekaar verkeer, naas die aakligheid van 
oorvol treine, morsige hospitale, swak skole 
(Burg., 22 Okt. 2010, E).

2 mv. aaklighede. Iets wat aaklig is; sin. 
moordasie (geselstaal; ongewoon): Die on
der werp van die lyk word tot satwordens toe 
bespreek. Elke keer wanneer die inwoners van 
Klein begin bymekaarkom, praat hulle oor die 
aakligheid (W. Martin: Moord, 1997, 81). 
Baie mense wat vertonings oor die aaklig hede 
van satanisme gesien het, word self ywe rige 
satansjagters (Huisg., 3 Mei 1990, 9).
Vgl. grusaamheid 2. 

aandagafleibaar  b.nw., aandagafleibare.
1 Van wie die konsentrasie gebrekkig is 

en die aandag maklik afgelei kan word: Ek is 
meer aandagafleibaar as ’n klein hondjie. As 
ek maar beter kon fokus. Al wat ek nogal lang 
rukke aan een kan doen, is dagdroom (Burg., 
27 Mei 2011, By, 4). Lamlendige leier skap lei 
tot toene mende apatie en groeiende wan hoop. 
Maar ons kan dit nie bekostig om te onttrek 
sodat aandag afleibare, selfsugtige leiers alles 
wat goed is in ons land vernietig nie (Beeld, 
15 Des. 2014, 20).

2 Wat aan aandagafleibaarheid sin droom 
ly: Hiperaktiewe en aandagafleibare kin
ders het gereelde peuselgoed nodig. Gesonde 
hap pies elke twee tot drie uur help ’n kind 
om te konsentreer (Beeld, 18 Nov. 2005, 8). 
Vlieëniers wat as aandagafleibaar gediag
noseer is, mag in geen omstandighede vlieg as 
hulle medisyne daarvoor gebruik nie (Volks-
bl., 3 Des. 2012, 9). 

aandagafleibaarheid  s.nw.
1 Toestand van gebrekkige konsentrasie 

wat meebring dat die aandag maklik af ge lei 
of onderbreek word: ’n Suksesvolle sloer de
ry gaan gepaard met weergalose aan dag
afleibaarheid. Jy’s nog besig in die motor
huis dan onthou jy skielik H.M. se boek … 
hoort eerder by die Preto riase ge skie denis as 
by argitektuur. Terug boek rak toe (Beeld, 30 
Okt. 2014, E). Voeg daarby (b.d. onver moë 
om afstande te skat) die moontlikheid van 
swak sig … en harde geselskap …, mis kien 
ge paard met selfs effense aandagaflei baar
heid (ook algemeen), en die risiko’s (vir on ge-

lukke) verhoog skrikwekkend verder (Burg., 8 
Jan. 2014, 9).

2 aandagafleibaarheidsindroom: 
Wip mat spring bevorder … koördinasie, diep
te per sep sie en balans. Kinders wat aan aan
dag aflei baarheid ly, vind baie baat daarby 
(Beeld, 14 Mei 2003, 12). 

aandagafleibaarheid-en-hiperaktiwiteit-
sindroom  s.nw. Psigiatriese toestand, veral 
by jong kinders, wat gekenmerk word 
deur ’n volgehoue patroon van aan dag-
afleibaarheid, hiperaktiwiteit en im pul-
siwiteit, asook leerprobleme en ont wrig tende 
gedrag: Skoolvakansies kan … vir kinders 
met aandagafleibaarheidenhiper akti wi teit
sindroom … ook iets anders beteken — ’n 
terugkeer na hul kalei doskoopwêreld waar 
klanke, beelde en gedagtes nooit stil staan nie, 
omdat hul ouers hulle op ’n medi synevakan sie 
sit (Beeld, 21 Des. 2005, 19). Die wiskunde
juffrou van ’n seuntjie wat aan aandag aflei
baarheidenhiper akti wi teit sindroom (AAHS) 
ly, sê sedert die skaak periodes begin het “is 
hy ’n droom in die klas” (Rapport, 2 Jun. 
2013, E). 

aandagafleibaarheidsindroom  s.nw. Psi gia-
triese toestand, veral by jong kinders, wat 
ge kenmerk word deur ’n volgehoue pa troon 
van aandagafleibaarheid, met of son der 
hiperaktiwiteit en impulsiwiteit, as ook leer-
probleme en ontwrigtende gedrag; sin. aan
dag aflei baar heid: As ’n kind nie aandag gee 
nie, of stadig reageer as iemand met hom/haar 
praat, kan die kind moontlik aan aan dag
aflei baar heid sin droom (ADD) of aandag af
lei baar heid/hiper akti witeit sin droom (ADHD) 
óf ander emosionele probleme ly (Volksbl., 
26 Febr. 2007, 9). Riglyne vir die hantering 
van huiswerk met kinders met ADD/ADHD 
(aandagafleibaarheidsindroom, met of sonder 
hiperaktiwiteit) word bespreek deur T.B., ’n 
sielkundige wat daarin spesialiseer en besig 
is met haar doktorsgraad in die vakgebied 
(Burg., 10 Mrt. 1999, 11). 

aandenkingjagter  s.nw., aandenkingjagters. 
Geesdriftige versamelaar van aandenkings, 
dikw. iem. wat beroemde of bekende persone 
lastig val om ’n handtekening of dergelike 
te bekom; sin. soewenierjagter: Dit was ’n 
ongelukkige naweek vir die Westelike Pro
vin sie se rugbykaptein … Ná die eindstryd 
om die Stadsbeker is sy kleresak, beursie en 
motorsleutels deur ’n aandenkingjagter ge
steel (Burg., 26 Aug. 1986, 6). Spelers van 
die SuidAfrikaanse krieketspan is keelvol 
daarvoor dat hul persoonlike besittings ge
steel word, vermoedelik deur aandenking jag
ters op lughawens (Beeld, 10 Des. 2002, 1). 

aandete  s.nw., aandetes. Ook, verouderd, 
awendete.

1 Maaltyd wat teen die aand geëet word; 
sin. aanddis (ongewoon), sopper (verou derd); 
teenoor middagete en ontbyt: Aandete be rei, 
bestel, geniet, nuttig. Iets maak vir aand ete. 
≈ Hier lê bokpense op die vuur, wat ons met 
vet ... opgestop het en vir ons aandete opgesit 
het (J.P.J. v. Rensburg, vert.: Odusseia, 1963, 
226).

2 Tyd of geleentheid wanneer aandete 
(aandete 1) normaalweg geëet word; sin. 

sopper (verouderd); teenoor middagete en 
ontbyt: ’n Gesellige, ongemaklike aandete. 
≈ Ek het my netjies gekleed vir die aandete, 
reeds met die gevoel van bestuurderskap in al 
my ledemate (C.M. v.d. Heever: Mar thi nus, 
1949, 86).
■ In ’n ou bron: Toe die aandete verby was, 
(het) die seuns hul lyfbande minstens twee 
gate laat skiet (H. Luhis: Nahoon-Leg., 1929, 
140). 

aanlyn  b.nw. Wat aan ’n netwerk (net werk 
3) verbind is of waar gebruik gemaak word 
van ’n rekenaar wat aan ’n ander reke naar 
of netwerk gekoppel is, of wat aange bied, 
gelewer of verkry word daardeur of ver band 
hou daarmee: ’n Aanlyn diens, forum, on
derneming, petisie, stelsel, veiling, winkel, 
woordeboek. Met nuwerwetse selfone kan 
’n mens byna oral aanlyn wees. ≈ Die Suid
Afrikaans gebore regisseur N.B. gaan dalk 
’n vyfde Alienmonsterfliek maak. Aanlyn 
gerugte lui hy het reeds ’n voorstel by ’n 
Holly wood ateljee ingedien (Rapport, 15 Febr. 
2015, E). Ons gee om is nou ook aanlyn. Om te 
kyk watter goeie werk die instan sies doen wat 
by die fonds baat vind, “like” die Volksblad 
Ons gee omblad op Facebook (Volksbl., 11 
Febr. 2015, 5).
■ Ook byw.: Aanlyn gesels, koop, stem. Iets 
aanlyn adverteer, bemark, bestel. Aanlyn 
inskryf, registreer. ≈ Jy kan nou aanlyn parkeer 
voor jy lughawe toe ry ... Die nuwe aanlyn 
besprekingsdiens vir reisigers wat hul motors 
oornag op die O.R. Tambolug hawe wil laat, 
is reeds sowat drie weke beskikbaar (Rap port, 
11 Apr. 2010, E). (Die) nuwe … toepas sing 
… stel ’n saaiboer in staat om vanaf enige 
plek ter wêreld met net ’n internetver bin ding 
die plant of stroopproses op sy plaas aan lyn 
en regstreeks te monitor (Landbw., 13 Jun. 
2014, 58). 

aanneemouer  s.nw., aanneemouers. Ouer 
(2ouer 1) wat ’n kind aanneem: Volgens wet 
moet ’n voornemende aanneemouer eers 
vir sowat 18 tot 24 maande as pleegouer 
vir die kind optree voordat ’n perma nente 
aan ne mings bevel uitgereik word (Volksbl., 
16 Okt. 2006, 2). Weggooibabas en kinders 
met spesiale behoeftes, ontwikkelings en 
mediese behoeftes, (is) op ’n vroeër stadium 
aanneembaar. Dit het tot gevolg dat daar 
’n groter behoefte is aan aanneemouers vir 
hierdie betrokke babas (Burg., 14 Sept. 2011, 
Tygerb., 21). 

aanpaskamer  s.nw., aanpaskamers; aan pas-
kamertjie. Afgeskorte ruimte in ’n winkel 
waar kledingstukke, skoene, of dergelike 
aan gepas (aanpas 1) word voordat dit ge-
koop word; sin. paskamer (minder gebruik-
lik): Ek het een (’n swembroek) uitgekies 
en in die martelhokkie (die aanpas kamer 
met neonligte wat alles soveel slegter laat 
vertoon), verdwyn (Volksbl., 21 Nov. 2006, 
E). Met … brandende wange en die ge kloek 
van die stroperig vrien delike assis tent vlug 
ek … met ’n arm vol potensieel redelik lelike 
swembroeke in die aanpas kamer tjie in (Burg., 
15 Des. 1992, 2). 

aanpeiltorpedo  s.nw., aanpeiltorpedo’s. Tor-
pedo wat met behulp van sonar op ’n teiken 
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WAT XV, Skool – Sri Lankaans, verskyn in 2019 en bevat ŉ 
addendum van nuwe woorde van A tot S wat reeds in die Aanlyn 
WAT gepubliseer is



    

    

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.

90
1926-2016

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.
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Opleiding

Mnre. Isaac Malinga en Nkosinathi Lusenga (voor) van die 
Sesiswati-woordeboekeenheid saam met (agter) dr. Willem 
Botha, mev. Alet Cloete, mnr. Gerhard van Wyk en dr. Frik 
Lombard.

Honneursstudente in die Leksikografie van die Universiteit 
Stellenbosch het ŉ lesing van dr. Willem Botha bygewoon oor 
omvattende woordeboeke soos die WAT en die Oxford English 
Dictionary.

In 2018 het die redaksie van die nasionale SesiSwati-woordeboekeenheid in Nelspruit ŉ gevorderde 
opleidings-kursus by die WAT deurloop. Onderwysers en onderwysstudente word opgelei in die gebruik van 
die Elektroniese WAT in die onderrig van Afrikaans en leerders en studente word opgelei in die eienskappe 
van die verskillende soorte woordeboeke en die gebruik van woordeboeke. Vyf opleidingsgeleenthede is 
aangebied.

Bevordering van Afrikaans

Die Borg ŉ Woord-stalletjie by die US Woordfees. Van links is 
dr. Willem Botha, dr. Frik Lombard, dr. Hanelle Fourie Blair, 
dr. Gerda Odendaal, mev. Alet Cloete en mnr. Gerhard van 
Wyk. 

ŉ Nuutskeppingskompetisie word jaarliks tydens 
die US Woordfees in samewerking met RSG en die 
ATKV gehou. Die wenner van 2018 was bekbriefie 
(voice note). ŉ Kompetisie vir die treffendste 
Afrikaanse handelsnaam is gewen deur Respek en 
Eiers, ŉ ontbytrestaurant in Pretoria.

Drs. Lombard en Botha het een maal ŉ maand 
luisteraars se taalnavrae beantwoord in die program 
Taaldinge op RSG onder leiding van Magdaleen 
Krüger. Dr. Botha bespreek op Vrydagoggende in 
Monitor op RSG in die rubriek Woord van die Week 
ŉ Afrikaanse woord na aanleiding van die week se 
nuusgebeure.

ŉ Voorbeeld van hoe Woord van die 
Week in die Eikestadnuus en ander 
plaaslike koerante verskyn. In vyf 
hoofstroomkoerante verskyn dit sonder 
die illustrasie.
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Dankie

Kom ons doen dit vir Afrikaans!

Beide die WAT en die WAT Trust het belastingvrystelling kragtens artikel 18A. 
Inligting oor donasies en belastingvrye skenkings aan Borg ŉ Woord is te kry by 

www.wat.co.za , 021 887 3113 of wat@sun.ac.za

Donateurs 
ŉ Besondere woord van dank gaan aan ons Anker-
donateurs:

ABSA, Afrikanerbond, ATKV, †H.C.L. Aucamp, 
Dagbreek Trust, G.T. Ferreira, Fonds Neerlandistiek, 
Fynbos Trust, Hermann Giliomee, Gouws-
gesin, D.W.R. Hertzog, E. de la H. Hertzog, Het 
Jan Marais Nationale Fonds, D.M. Hoogenhout, 
Jannie Mouton Stigting, M. Jooste, L.W. Hiemstra 
Trust, Marie Luttig Trust, Meaker gesin, 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, Wenakker (Edms.) Bpk.
 
Ons bedank ook graag al ons ander donateurs en al 
die deelnemers aan Borg ŉ Woord. Nog donateurs 
en die deelnemers wat woorde gekoop het, verskyn 
op ons webtuiste by www.wat.co.za en in die WAT 
self. 

Die WAT Direksie en die WAT Trust se ondersteuning 
speel ŉ deurslaggewende rol in die sukses van 
die WAT as maatskappy. Die lede en komiteelede 
van die WAT Direksie is: prof. A. Schoonwinkel 
(voors.), prof. R.H. Gouws (o.voors.), dr. W.F. 
Botha (uitvoerende direkteur), dr. L.E. Combrink, 
mnr. H.A.J. Lombard, prof. M. Pienaar, dr. R.A. 
Stevens en prof. W.A.M. Carstens. Die lede van 
die WAT Trust is: mnr. J.A . Holtzhausen (voors.), 
mnr. P. Aucamp, dr. W.F. Botha, mnr. R.P. Gouws, 
mev. C.G. Lackay, mnr. D.G. Meyer, mnr. H.G. 
Raubenheimer en prof. A. Schoonwinkel.

Tracey Lange, beskermvrou van Borg ŉ Woord, saam met WAT-
personeellede.

Woordpret

Marinda Engelbrecht, wat die TV-program Maklik met 
Marinda aanbied, met WAT-personeellede. Sy het die eerste 
kosdemonstrasie by ŉ Woordpret gehou saam met ŉ stewige 
praatjie oor Afrikaans.

Met ons driemaandelikse Woordpretgeleenthede wil 
die WAT Afrikaanse kunstenaars ondersteun en ook 
nader kennis maak met die ondersteuners van die 
WAT.

    

    

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.

90
1926-2016

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.


