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Intrigerend Utrechts Psalter
op cd-rom

Frits Ankersmit

Drs. F.J. Ankersmit is werkzaam bij het project Elektronische bibliotheek Utrecht.

Tegelijkertijd met de tentoonstelling
in het Utrechtse Museum Catharijne-
convent rond het wereldberoemde
‘Utrechts Psalter’ (31 augustus tot 17
november 1996) verscheen een ‘facsi-
milé’ van dit handschrift op cd-rom.
Frits Ankersmit licht hieronder de doel-
stellingen en uitgangspunten van deze
productie toe.

Doordat bij tentoonstellingen van boeken slechts twee
pagina’s kunnen worden getoond, werd de behoefte
gevoeld om het publiek de mogelijkheid te bieden op een
andere manier meer het Utrechts Psalter te kunnen zien.
Hoewel er van het handschrift een ‘echte’ facsimilé
editie bestaat1, was het gezien de verwachte grote aan-
tallen bezoekers onmogelijk het publiek zelf in exempla-
ren van deze uitgave te laten bladeren. Ook het begelei-
dende boek/catalogus bij deze tentoonstelling2 kon,
ondanks de grote hoeveelheid illustraties, deze functie
niet vervullen. Een digitale presentatie in de vorm van
een cd-rom lag daarom voor de hand. Van het begin af
aan is er daarbij naar gestreefd om de cd-rom zodanig te
ontwerpen dat hij ook na de tentoonstelling als een
zelfstandig en op zichzelf staand product zou kunnen
blijven functioneren.

Topstuk van westerse kunst

De keuze voor een cd-rom werd in de eerste plaats
natuurlijk gerechtvaardigd door de betekenis en het
belang van het handschrift voor de westerse
(kunst-)geschiedenis, maar zeker ook door de unieke
mogelijkheden die dit medium biedt om de ‘tekst-beeld-
relaties’ in dit handschrift te visualiseren. Hierdoor kon
op een belangstelling voor dit product gerekend worden

die in werkelijkheid de verwachtingen nog verre heeft
overtroffen. Het Utrechts Psalter dat circa 820-835 in de
abdij van Hautvillers tussen Rheims en Epernay werd
vervaardigd, is niet alleen een van de hoogtepunten van
de kunst van de Karolingische ‘Renovatio’, maar be-
hoort ook tot de absolute topstukken van de westerse
kunst in het algemeen. Het wordt beschouwd als mis-
schien wel het meest intrigerende boek van de Middel-
eeuwen.
Het Psalter bevat de teksten van alle 150 psalmen en de
zestien zogenaamde ‘Cantica’ (bijbelse liedteksten, hym-
nen, gebeden en twee geloofsbelijdenissen) die in de
Middeleeuwen vaak aan het psalter werden toegevoegd.
Het bijzondere van het Utrechts Psalter is dat iedere
tekst voorafgegaan wordt door een pentekening van
circa 6-18 centimeter hoog, over de volle breedte van de
pagina. Deze tekeningen illustreren de tekst op een heel
bijzondere manier die zijn wortels heeft in de laat-
antieke en vroeg-christelijke wijze van tekstillustratie.
Niet de inhoud of bedoeling van iedere psalm wordt
geïllustreerd, maar ieder concreet beeld dat in de tekst
voorkomt - soms één vers of soms zelfs één enkel woord -,
wordt op zo letterlijk mogelijke wijze in de tekening
weergegeven. Alle op die manier afzonderlijk gevisua-
liseerde elementen worden in een afgewogen compositie
in één tekening verenigd. Het Utrechts Psalter is daar-
mee niet alleen het eerste geïllustreerde psalter dat wij
kennen, maar ook het boek dat dit in wezen laat-antieke
vormgevingsprincipe op zo’n inspirerende manier tot
leven brengt, dat het handschrift een grote invloed heeft
kunnen uitoefenen op de latere middeleeuwse kunst. Op
de tentoonstelling in Utrecht waren de belangrijkste
getuigen daarvan aanwezig.
Om de unieke tekst-beeldrelatie zichtbaar te maken,
werden alle 91 folia (182 pagina’s) integraal opgenomen.
De tekst van het Utrechts Psalter is de zogenaamde
Gallikaanse versie van de psalmen, de versie die is
opgenomen in de Vulgaat. Om de relaties gemakkelijker
te kunnen leggen, werd daarom de standaardtekst van
de Vulgaat gedigitaliseerd die nauwelijks afwijkt van de
tekst in het Psalter. Als optie werden daaraan de psalm-
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vertalingen in het Nederlands, Engels en Frans toege-
voegd die zo dicht mogelijk bij de Vulgaattekst staan en
dus ongeveer dezelfde (zoek)mogelijkheden bieden als
de oorspronkelijke Latijnse tekst, hoewel die natuurlijk
uitgangspunt blijft. Op die manier werd het mogelijk het
Psalter voor een zo groot mogelijk publiek interessant te
maken. Dit publiek, en de overige uitgangspunten en
randvoorwaarden, stelden bijzondere eisen aan het pro-
duceren van de cd-rom.

‘Trouwlezers’

Het psalter heeft een duidelijke structuur. Elke psalm-
tekst wordt voorafgegaan door een tekening, die direct
betrekking heeft op de psalmtekst. Een programma dat
dit ontsluit, moet goede grafische mogelijkheden heb-
ben, want details en nuances in de tekeningen zijn alleen
dan goed zichtbaar. Uitgangspunt werd dan ook dat het
programma moest draaien onder een grafisch besturings-
systeem als Windows 95 of het MacOS. De keuze viel op
Windows 3.1x , Windows 95 en Windows NT 3.5x.
Andere besturingssystemen vielen af omdat hun meer-
kosten niet gerechtvaardigd werden door een wezenlijke
vergroting van de doelgroep.
Het tweede uitgangspunt was dat het eindproduct abso-
luut klaar moest zijn op het moment dat de tentoonstel-
ling werd geopend, te weten 31 augustus 1996. Dit
betekende dat er tijdens de productie zo min mogelijk
moest worden ‘uitgevonden’. Daarom werd er gekozen
gebruik te maken van standaard gereedschappen en
ontwikkelmethoden.

Al in de inventariserende fase van het project werd
erkend dat de beoogde doelgroep zeer divers en hetero-
geen is: studenten, onderwijsgevenden, onderzoekers en
overige geïnteresseerden. Deze laatste groep werd wel
omschreven als de ‘Trouwlezers’. Binnen deze doel-
groep loopt de vertrouwdheid met computers en pro-
gramma’s sterk uiteen. En ook de verscheidenheid aan
gebruikers betekende dat de bediening van het pro-
gramma alleen van bestaande en standaard interface
elementen gebruik mocht maken. In combinatie met de
keuze voor de besturingssystemen van Microsoft bete-
kende dit dat menu’s, knoppenbalken en de presentatie
van tekst en beeld zich moesten conformeren aan wat
gebruikelijk is binnen deze omgevingen.
Duidelijk was ook dat werkgeheugen, schijfruimte en de
grafische mogelijkheden van de machines van de be-
oogde gebruikers zeer verschillend kunnen zijn. Beslo-
ten werd dat machines ten minste 256 kleuren moesten
kunnen weergeven bij een schermresolutie van 800 X
600 DPI. Dit komt overeen met schermen van het type
SVGA. Daarmee werd een goede balans verkregen
tussen bereik aan gebruikers en de eisen die de aard van
het psalter aan een weergave op het scherm stelt. Een
lagere resolutie en/of minder kleuren maakt het niet
mogelijk om de relaties tussen tekst en beeld te bestude-
ren. Een hogere resolutie en/of meer kleuren zou bete-
kenen dat de belasting van het werkgeheugen voor veel
machines te groot zou worden voor een vloeiende weer-
gave. Ook zouden veel machines de hogere resolutie
niet kunnen weergeven.
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Het probleem van de verrekijker

De centrale functie van het programma is dus het
kunnen bestuderen van de unieke relaties die er bestaan
tussen onderdelen van de afbeeldingen en psalmverzen.
Deze relaties zijn uitgewerkt en aangegeven door Koert
van der Horst, de conservator handschriften van de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek, die zich jarenlang
met het Psalter heeft beziggehouden, samen met het
Museum Catharijneconvent in 1996 de tentoonstelling
heeft georganiseerd en ook verantwoordelijk is voor het
inhoudelijk concept van deze cd-rom. Hulpmiddel daar-
bij was een bestaande tekst die de tekst-beeldrelaties
beschrijft - de enige die er in de uitgebreide literatuur
over het Psalter op dit punt bestaat.3 Deze tekst is ook in
de cd-rom geïncorporeerd en kan simultaan op het
scherm zichtbaar gemaakt worden. Deze tekst is echter
meer dan vijftig jaar oud en sindsdien zijn er veel
aanvullingen en correcties in de wetenschappelijke lite-
ratuur en door het onderzoek van Van der Horst aan
toegevoegd. Ook deze aanvullingen en correcties zijn
opgenomen.
In het uiteindelijke interface worden transcriptie van de
verstekst en de corresponderende pagina van het hand-
schrift met de afbeelding simultaan getoond. De gebrui-
ker kan bladeren in het handschrift als was het een boek.
Daartoe heeft hij de beschikking over menukeuzes en
knoppen als gebruikelijk onder Windows. Het ontwerp
en gebruik van deze knoppen is standaard en lijkt sterk
op datgene wat gebruikelijk is bij audio- en video-
apparatuur. Functies zijn: ‘vooruit’, ‘achteruit’, ‘ga naar
de eerste’, ‘ga naar de laatste’, ‘ga naar...’. Ook de
afdruk- en kopieerfunctie zijn via standaardknoppen
geïmplementeerd.
Twee functies echter zijn niet te vangen in standaard
implementaties. Beide functies zijn specifiek voor het
materiaal dat binnen het programma ontsloten wordt
en lenen zich uitstekend om te implementeren als knop
in een knoppenbalk. Het is mogelijk een pagina op ware
grootte te zien of zodanig dat een pagina het venster vult.
Daarnaast kan de gebruiker details van een afbeelding
vergroot in een apart venster opvragen. Beide functies
helpen de gebruiker bij zijn onderzoek. Des te meer

omdat details op het scherm kunnen blijven staan terwijl
een nieuwe afbeelding bekeken wordt. Dit is ook van
groot belang bij een extra mogelijkheid die de cd-rom
biedt, namelijk het op woord kunnen doorzoeken van de
gehele psaltertekst, zowel in de Latijnse versie, als in de
Nederlandse, Engelse en Franse vertalingen. De gevon-
den plaatsen worden in een venster getoond en kunnen
aangeklikt worden, waarna de betreffende tekst en de
tekening verschijnen. Indien het gezochte woord in een
gemarkeerd (dus in de tekening geïllustreerd) gedeelte
voorkomt, kan daarop geklikt worden, waarna het be-
treffende detail in de tekening omkaderd wordt. Dit
omkaderde gedeelte kan dan geparkeerd worden, om
het te kunnen vergelijken met de andere ‘verbeeldingen’
van hetzelfde onderzochte woord in andere psalmen.
Daarvoor zijn twee knoppen ontwikkeld die deze func-
ties verbeelden, de een met een verrekijker en de ander
door document omtrekken die veranderen van groot
naar klein, of andersom. Voor het ontwikkelen van deze
knoppen en hun functionaliteit kon gebruik worden
gemaakt van de grafische gereedschappen die bij de
ontwikkelomgeving Visual C++ werden meegeleverd.

Hypertext, of toch niet?

In eerste instantie leek het of het zichtbaar maken van de
relaties tussen de tekst en onderdelen van de afbeeldin-
gen niet mogelijk zou zijn met standaard interface ele-
menten. De relaties waren per keer verschillend. Een
vers is veelal gekoppeld aan een onderdeel van een
afbeelding. Maar ook meervoudige relaties komen voor.
Meerdere verzen kunnen gekoppeld zijn met één beeld-
element of een vers met meerdere beeldelementen. Ook
komt het voor dat meerdere verzen tegelijkertijd ver-
bonden zijn met meerdere beeldelementen.
Er is gekozen voor een interface dat sterk lijkt op datgene
wat gebruikelijk is in hypertext-documenten. De gebrui-
ker klikt op een detail van de afbeelding of een gemar-
keerd onderdeel van het vers en vervolgens wordt de
corresponderende tekst gemarkeerd of het corresponde-
rende onderdeel uit de afbeelding omkaderd. In de tekst
wordt de gebruiker gestuurd doordat verzen met een
relatie tot de afbeelding in een andere kleur worden

Overzicht gebruikte programma’s

Bestandsbeheer Unix/solaris
Scanning Photolook 2.0
Retouche, kleurcorrectie Adobe photoshop 3.0
OCR ProLector 1.10
Programmering Microsoft Visual C++ 2.2
Help aanmaken Robohelp for win95
Prototypen Macromedia Authorware 3.0 en 3.5
Grafische bibliotheek LeadTools 5.1
Coordinaten aanbrengen MapThis
Editor Textpad
Tekstcontrole Word, WP
Tekstconversie en verrijking Textpad
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weergegeven en onderstreept zijn. Een dergelijke on-
dersteuning vanuit de afbeeldingen was niet mogelijk,
omdat de weergave daarvan niet verstoord mocht wor-
den. Deze oplossing lijkt sterk op wat gebruikers kennen
van Internetdocumenten en wordt als zeer vanzelfspre-
kend ervaren. Bovendien was deze oplossing ook het
eenvoudigst te maken in combinatie met het gebruik van
het door Microsoft gedefinieerde RTF (Rich Text
Format) tekstformaat voor de psalmteksten en het tekst-
venster dat gebruikt wordt om de tekst te tonen. Bijko-
mend voordeel was dat het doorzoekbaar maken van de
tekst ook eenvoudig te realiseren was, omdat de functio-
naliteit van het venster dat RTF-tekst kan tonen ook de
beschikking heeft over vrije tekst zoekmogelijkheden.
Het bepalen van de coördinaten van de omkadering
gebeurde met het programma MapThis. De posities en
vormen van de kaders waren bepaald door Koert van
der Horst. Met MapThis werden deze vertaald naar
coördinaten die gerelateerd waren aan de linkerboven-
hoek van de afbeelding. Door gebruik te maken van de
grafische bibliotheek LeadTools konden zowel het weer-
geven van afbeeldingen van de psalterpagina’s, als dyna-
misch tonen en verwijderen van de kaders snel worden
geïmplementeerd. Deze werkwijze maakte ook controle
en correctie gemakkelijk.

Ontwikkeling van methodologie

De heel specifieke aard van het Utrechts Psalter verhin-
derde niet dat een zinvolle presentatie van het hand-
schrift op een wetenschappelijk verantwoorde wijze,

met standaardmiddelen en gereedschappen beschik-
baar gesteld kon worden voor een groot en divers
publiek.
Met het gebruik van multimediale technieken zouden
eventueel ook geluid, video en animaties toegevoegd
kunnen worden. Van deze ‘toeters en bellen’ is in dit
geval echter bewust afgezien.
De kennis en ervaring die met het vervaardigen van deze
cd-rom werd opgedaan, is samen met de kennis en
ervaring verkregen binnen het project ‘Elektronische
bibliotheek Utrecht’ gebruikt bij het ontwikkelen van
een methodologie die gebruikt gaat worden bij het
opzetten en inrichten van digitale uitgaven van onder-
delen uit de bijzondere collectie van de universiteitsbi-
bliotheek. Daarbij zal naast het medium cd-rom gebruik-
gemaakt gaan worden van de mogelijkheden die Internet
biedt.

Met dank aan Koert van der Horst.
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