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Faketekst of Lorem ipsum ook wel lipsum genoemd, is de

De lorem-ipsum tekst is ontstaan ergens rond het jaar 1500

naam van een tekst die meestal door drukkers en grafisch

en begint met de tekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

ontwerpers (bijv. webdesigners en dtp-ers) gebruikt wordt

tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

om te kijken hoe een tekst of lettertype eruit komt te zien.

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Op deze tekst
zijn echter allemaal diverse varianten geschreven die de eerste zin wel altijd bevat.

Het is een zogenoemde test-tekst voor een webpagina of een
boek in ontwikkeling. Het wordt ook wel dummytekst genoemd. In het nederlandse heet een lorem ipsum ook wel
faketekst, vandaar deze website.
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De lorem-ipsum tekst is ontstaan ergens rond het jaar 1500

De teksten zijn een vorm van pseudo-Latijn: ze lijken op het

en begint met de tekst: Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

eerste gezicht origineel Latijn te zijn, maar hebben in werke-

tetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

lijkheid volstrekt geen betekenis. De grap is dus dat het tekst

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

is waar iedereen overheen kijkt maar wat werkelijk nergens

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

op slaat. De tekst staat vol met spelfouten en verbasterin-

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in

gen. Dat is ook de reden waarom de teksten gebruikt worden

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

door drukkers en zetters: de lezer wordt niet afgeleid door

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa

leesbare tekst en heeft alle focus op de vormgeving. Daar-

qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Op deze tekst

naast heeft de loremipsum veel korte en lange woorden zo-

zijn echter allemaal diverse varianten geschreven die de eer-

dat het testen van lettertype's makkelijk is. Op deze website

ste zin wel altijd bevat.

kun je makkelijk deze voorbeeldtekst kopiëren en zelf maken. Veel plezier met deze tool!

De teksten zijn een vorm van pseudo-Latijn: ze lijken op het
eerste gezicht origineel Latijn te zijn, maar hebben in werkelijkheid volstrekt geen betekenis. De grap is dus dat het tekst
is waar iedereen overheen kijkt maar wat werkelijk nergens
op slaat. De tekst staat vol met spelfouten en verbasteringen.
Dat is ook de reden waarom de teksten gebruikt worden door
drukkers en zetters: de lezer wordt niet afgeleid door leesba-

re tekst en heeft alle focus op de vormgeving. Daarnaast
heeft de loremipsum veel korte en lange woorden zodat het
testen van lettertype's makkelijk is. Op deze website kun je
makkelijk deze voorbeeldtekst kopiëren en zelf maken. Veel
plezier met deze tool!
Faketekst of Lorem ipsum ook wel lipsum genoemd, is de
naam van een tekst die meestal door drukkers en grafisch
ontwerpers (bijv. webdesigners en dtp-ers) gebruikt wordt
om te kijken hoe een tekst of lettertype eruit komt te zien.
Het is een zogenoemde test-tekst voor een webpagina of een
boek in ontwikkeling. Het wordt ook wel dummytekst genoemd. In het nederlandse heet een lorem ipsum ook wel
faketekst, vandaar deze website.
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