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Taaltip: loos alarm / vals alarm 

Er is een klein gebruiksverschil tussen loos alarm en vals alarm. Als er sprake 

is van een loos alarm, is er ten onrechte alarm geslagen. Dat is niet met opzet 

gebeurd – iemand dacht echt dat er een noodsituatie was, maar heeft zich 

vergist. Loos alarm wordt overigens ook vaak figuurlijk gebruikt voor een 

situatie die aanvankelijk zorgelijk leek, terwijl er uiteindelijk niets aan de hand 

blijkt te zijn. Bijvoorbeeld: ‘De artsen waren even bang dat het een hartaanval 

was, maar het bleek loos alarm.’ 

 

Bij een vals alarm kan er opzet in het spel zijn. Iemand heeft dan ergens 

geroepen dat er iets aan de hand zou zijn, met als doel verwarring te zaaien. 

Bijvoorbeeld: ‘Er werd getwitterd dat er geweerschoten te horen waren, maar 

dat bleek vals alarm.’ Vals alarm wordt echter ook weleens gebruikt als 

synoniem van loos alarm. Het gaat dus te ver om te zeggen dat er bij vals 

alarm altijd sprake is van opzettelijke misleiding. 

 

Meer taaladvies 

 

  

  

  

Duitsland 

 Het Beiers is een taal en geen dialect. (Heimatzeitung) 

 Het dialect van Bonn is gevormd door het Jiddisch. (General-Anzeiger) 

 Is Duitsland nog wel een land van Denker und Dichter? Kinderen 

gebruiken allemaal afkortingen. (Mittelbayerische) 

 

  

  

http://onzetaal.m12.mailplus.nl/txtp/aFeds
https://onzetaal.nl/taaladvies
http://www.heimatzeitung.de/lokales/altbayerische_heimatpost/2835047_Bairisch-ist-eine-Sprache-kein-Dialekt.html
http://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/beuel/Wie-Jiddisch-das-B%C3%B6nnsche-pr%C3%A4gte-article3786091.html
http://www.mittelbayerische.de/panorama-nachrichten/der-jugend-fehlt-die-liebe-zur-sprache-21934-art1616083.html
http://www.taalpost.nl/
https://onzetaal.nl/


  

Radio 

 Tijdens de Olympische Winterspelen maakt De Taalstaat alleen lange 

interviews, die als podcast te beluisteren zijn. Te gast waren tot nu toe 

Sylvia Witteman en Henny Vrienten. (De Taalstaat) 

 In de nacht van zondag op maandag was taalkundige Vivien Waszink te 

gast in Nachtkijkers om te praten over onder meer de taal van kleding. 

(Nachtkijkers) 

 Afgelopen zondag in de Afrikaanse ‘potgooi’ (podcast) Die tale wat ons 

praat: hoe kunnen we de integriteit van het gesproken Afrikaans 

behouden? (Die tale wat ons praat) 

 

  

  

  

En verder 

 De Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, 

heeft een wetsvoorstel uit 2010 om het Nederlands in de grondwet te 

verankeren, weer ingetrokken. (Rijksoverheid) 

 Zijn de scheldpartijen van Youp van ’t Hek nog wel zo grappig? (NRC 

Handelsblad) 

 

  

  

  Cadeautip: ‘Waar komt suikerspin vandaan?’ 

https://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/podcast
https://www.nporadio1.nl/nachtkijkers/onderwerpen/445278-vivien-waszink-over-klerenwoorden-en-modetaal
http://www.rsg.co.za/Program-Potgooi/48/Die-tale-wat-ons-praat
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/15/kamerbrief-intrekking-over-een-bepaling-over-de-nederlandse-taal-in-de-grondwet
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/17/nieuwe-generatie-vindt-youp-niet-zo-grappig-a1592557
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/17/nieuwe-generatie-vindt-youp-niet-zo-grappig-a1592557
https://onzetaalwebwinkel.nl/waar-komt-suikerspin-vandaan


 

  

 

Heeft poedelnaakt iets met een hond te maken? Waarom 

noemen we een praatziek persoon een kletsmajoor? 

Waar zit je op als je op je hurken zit? 

Vroeg of laat komt er een moment dat je je zoiets 

opeens afvraagt. Voor zulke momenten is er dit boekje, 

dat Onze Taal heeft gemaakt in samenwerking met het 

Instituut voor de Nederlandse Taal.  

De herkomst van honderd alledaagse en ogenschijnlijk 

vanzelfsprekende woorden en uitdrukkingen komt aan 

bod. Vaak verrassend en altijd boeiend.  

 

Prijs: € 12,99.   

Bestel het nu in onze webwinkel 

 
 

 

  

  

  

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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