
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Lorem Ipsum is de 

standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak 

met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen 

vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. 

Het is in de jaren ‘60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum 

passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies 

van Lorem Ipsum bevatten. Waarom gebruiken we heHet is al geruime tijd een bekend gegeven 

dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele 

inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer 

normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier uw tekst” wat het tot 

min of meer leesbaar nederlands maakt. Veel desktop publishing pakketten en web pagina editors 

gebruiken tegenwoordig Lorem Ipsum als hun standaard model tekst, en een zoekopdracht naar 

“lorem ipsum” ontsluit veel websites die nog in aanbouw zijn. Verscheidene versies hebben zich 

ontwikkeld in de loop van de jaren, soms per ongeluk soms expres (ingevoegde humor en dergelij-

ke). Waar komt het vandaan?In tegenstelling tot wat algemeen aangenomen wordt is Lorem Ip-

sum niet zomaar willekeurige tekst. het heeft zijn wortels in een stuk klassieke latijnse literatuur 

uit 45 v.Chr. en is dus meer dan 2000 jaar oud. Richard McClintock, een professor latijn aan de 

Hampden-Sydney College in Virginia, heeft één van de meer obscure latijnse woorden, consectetur, 

uit een Lorem Ipsum passage opgezocht, en heeft tijdens het zoeken naar het woord in de klassieke 

literatuur de onverdachte bron ontdekt. Lorem Ipsum komt uit de secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de 

Finibus Bonorum et Malorum” (De uitersten van goed en kwaad) door Cicero, ges
chreven in 45 

v.Chr. Dit boek is een verhandeling over de theorie der ethiek, erg populair tijdens de renaissance. De 

eerste regel van Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, komt uit een zin in sectie 1.10.32.

Het standaard stuk van Lorum Ipsum wat sinds de 16e eeuw wordt gebruikt is hieronder, voor wie 

er interesse in heeft, weergegeven. Secties 1.10.32 en 1.10.33 van “de Finibus Bonorum et Malorum” 

door Cicero zijn ook weergegeven in hun exacte originele vorm, vergezeld van engelse versies van de 

1914 vertaling door H. Rackham.

Waar kan ik het vinden?

Er zijn vele variaties van passages van Lorem Ipsum beschikbaar maar het merendeel heeft te 

lijden gehad van wijzigingen in een of andere vorm, door ingevoegde humor of willekeurig gekozen 

woorden die nog niet half geloofwaardig ogen. Als u een passage uit Lorum Ipsum gaat gebruiken 

dient u zich ervan te verzekeren dat er niets beschamends midden in de tekst verborgen zit. Alle Lo-

rum Ipsum generators op Internet hebben de eigenschap voorgedefinieerde stukken te herhalen waar 

nodig zodat dit de eerste ech
te generator is op internet. Het gebruikt een woordenlijst van 200 latijnse 

woorden gecombineerd met een handvol zinsstructuur modellen om een Lorum Ipsum te genereren 

die redelijk overkomt. De gegenereerde Lorum Ipsum is daardoor altijd v
rij van herhaling, inge-
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Vind je schrijven leuk? Doe dan mee met de 
verhalenwedstrijd over ‘100 jaar Bibliotheek Oss’. 
Het mag spannend of grappig zijn, het mag over vroeger of de toekomst 
gaan. De verhalen worden gelezen door een jury en de beste komen in een 
boekje te staan. Ook kun je leuke prijzen winnen.

De spelregels:

●	 De	Bibliotheek	moet	een	hoofdrol	spelen	in	het	verhaal.	
●	 ‘100	jaar’	moet	in	het	verhaal	voorkomen.		
●	 Je	verhaal	moet	zich	afspelen	in	Oss	of	in	de	buurt	van	Oss.
●	 Er	zijn	vijf	wedstrijden:	voor	kinderen	van	7	tot	en	met	9	jaar;	10	tot	en
	 met	12	jaar;	jongeren	van	13	tot	en	met	18	jaar;	volwassenen	vanaf	19	
 jaar en voor volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. 
●	 Heb	jij	moeite	met	de	Nederlandse	taal	of	is	Nederlands	niet	jouw	
 moedertaal? Dan mag je verhaal tussen de 250 en 500 woorden lang zijn.  
●	 Het	verhaal	moet	geschreven	zijn	in	het	Nederlands.	
	 Er	mogen	wel	Osse	of	Brabantse	woorden	in	staan.
●	 Je	kunt	meedoen	tot	1	juni	2021.
●	 Stuur	je	verhaal	naar:	100jaarbibliotheekoss@nobb.nl
●	 Zet	je	naam,	adres	en	leeftijd	onder	het	verhaal	en	in	de	mail.
●	 Lukt	het	niet	om	jouw	verhaal	op	te	sturen	met	de	computer?	Lever	
 jouw geschreven verhaal dan in bij het Taalhuis in de Bibliotheek Oss.
●	 Bij	het	insturen	van	een	verhaal	mogen	we	het	verhaal	ook	in	een	
	 boekje	gebruiken.	Of	op	andere	plekken	(offline	en	online).	Natuurlijk	
 zetten we de naam van de schrijver erbij. 
●	 De	verhalen	worden	door	een	jury	beoordeeld.	De	mooiste	verhalen	
	 komen	in	een	boekje	te	staan.	Je	kunt	leuke	prijzen	winnen.
●	 De	winnende	verhalen	worden	tijdens	het	feestweekend	op	
 25 september 2021 gepresenteerd. 


