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Taaltip: ‘Zestig procent heeft/hebben ...’ 
 

  

‘Zestig procent heeft de enquête ingevuld’ is juist. Het onderwerp ‘zestig procent’ is een enkelvoud. 

  

Als er een bepaling met van volgt op het percentage, kan het werkwoord zowel in het enkelvoud als 

in het meervoud staan: ‘Zestig procent van de bezoekers heeft/hebben de enquête ingevuld.’ In 

schrijftaal krijgt dan het enkelvoud de voorkeur. 

 

Meer uitleg is te vinden op de website van Onze Taal. 
  

 

 Meer taaladvies 

  

 

 

 

 

Engels wereldwijd 
 

  >> ‘Het Afrikaans wordt in Zuid-Afrika verdrongen door het Engels.’ (Doorbraak) 

  

>> Lezers ergeren zich aan al het Engels in de krant. Maar het einde is nog niet in zicht. (De 

Standaard) 

 >> Griekse universiteiten moeten programma’s over het oude Griekenland en klassiek Grieks 

aanbieden in het Engels, vindt de Griekse minister van onderwijs. (The PIE News) 
  

 

 

Veerkrachtig Nederlands 
 

  >> Zingen en rappen in de Nederlandse taal is populairder dan ooit. (Het Parool) 

  >> ‘De taalfout van nu is de taal van de toekomst.’ (Trouw) 

  >> De juf maakt taalfouten. Wat nu? (de Volkskrant) 

  >> Sylvia Witteman weet raad. (de Volkskrant) 
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 Diversiteit 
 

  

>> Wie wil weten hoe de taal en de communicatie van de toekomst eruitzien, moet luisteren naar 

‘millennials van kleur’. (De Correspondent) 

 >> De acteur die in de animatieserie The Simpsons de stem van een Indische Amerikaan voor zijn 

rekening neemt, vindt dat de stereotypering van die rol niet meer kan. (VRT NWS) 

  

>> In Frankrijk worden teksten steeds vaker eerst proefgelezen door vertegenwoordigers van 

minderheden om te zien of er niets aanstootgevends in staat. (Le Monde) 
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Onze Taal  

deze maand 
 

  

Een paar weetjes en tips uit het 

januarinummer van Onze Taal: 

 

- Een feestvarken was oorspronkelijk een 

dier dat voor een feestelijke gelegenheid 

werd vetgemest. 

- Schrijftip van een van onze nieuwe 

columnisten, cabaretier Ronald Snijders: 

“Uitwijdingen schrijf je met een ei (of met 

een pen, als je geen ei hebt).” 

- Op het strand van een Fins eiland kun je 

ijseieren aantreffen. 

- Iemand de das omdoen was ooit een 

eufemisme voor ‘iemand ophangen’. 

- Voor NT2’ers is het gek dat we ‘Ze is 

gaan fietsen’ zeggen en niet ‘Ze is 

gegaan fietsen.’ 

 

De volledige inhoudsopgave vindt u hier 

(en u kunt het nummer daar desgewenst 

ook bestellen). 

 

Nog geen lid van Onze Taal maar 

misschien wel geïnteresseerd? Kijk hier 

voor de mogelijkheden. 
  

  
 

 

 

Japans 
 

  

>> Kan een vereenvoudigde versie van het Japans helpen bij de grote toestroom van toeristen naar 

Japan? (Japan Times) 

  

>> De Leidse universiteit hanteert bij de voorlichting een waarschijnlijk door Google Translate 

gefabriceerde vorm van Japans. (Mare) 

 >> Nu Japan meer gastarbeiders wil aantrekken, wordt het Japans populairder in India. (The Hindu 

BusinessLine) 
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En verder 
 

  

>> Facebook verontschuldigt zich ervoor dat de naam van de Chinese president in een Birmaanse 

tekst als ‘Mr Shithole’ werd vertaald. (HLN) 

  >> Waar komt de uitdrukking ‘zich senang voelen’ vandaan? (Historiek) 

  >> Nieuw boek over de neiging om nieuwe woorden af te korten – in het Frans. (Le Figaro) 
  

 

 

? Taalvraag? 
 

Zoek in ruim 2000 taaladviezen 

& Onze Taal-webwinkel 
 

Tijdschrift, boeken & kalenders 

+ 
Volg Onze Taal op de 

sociale media 
 

Facebook · Twitter · Instagram · LinkedIn 

  

 

 

 

 

Onze Taal op Instagram: 

leuk en leerzaam! 
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Taalpost brengt u twee keer per week het belangrijkste taalnieuws. 

Redactie: Marc van Oostendorp (Bilthoven) en Erik Dams (Sint-Katelijne-Waver). 
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