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Eerste	Vespers	Annuntiatio	Mariae	
	
Openingsvers	
Deus,	in	adiutorium	meum	intende.	
Domine,	ad	adiuvandum	me	festina.	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritui	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio,	et	
nunc,	et	semper,	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

God,	kom	mij	te	hulp.	
Heer,	haast	U	mij	te	helpen.	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
Heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
Psalmodie	
Antifoon	
Ave	Maria,	gratia	plena,	Dominus	
tecum.	Benedicta	tu	in	mulieribus.	

Lucas	1:28				
Wees	gegroet,	Maria,	verheug	u,	
Begenadigde,	de	Heer	is	met	u!	Gij	
zijt	gezegend	onder	de	vrouwen.	

Psalm	112	
Laudate,	pueri,	Dominum;	laudate	
nomen	Domini.	
Sit	nomen	Domini	benedictum	ex	
hoc	nunc	et	usque	in	sæculum.	
A	solis	ortu	usque	ad	occasum	
laudabile	nomen	Domini.	
	
Excelsus	super	omnes	gentes	
Dominus,	et	super	cælos	gloria	ejus.	
Quis	sicut	Dominus	Deus	noster,	qui	
in	altis	habitat,	et	humilia	respicit	in	
cælo	et	in	terra?	Suscitans	a	terra	
inopem,	et	de	stercore	erigens	
pauperem:	ut	collocet	eum	cum	
principibus,	cum	principibus	populi	
sui.	
	
Qui	habitare	facit	sterilem	in	domo,	
matrem	filiorum	lætantem.	
	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritu	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	

	
Looft,	knechten	des	Heren,	looft	de	
naam	van	de	Heer.	
De	naam	van	de	Heer	zij	gezegend	
van	thans	tot	in	eeuwigheid.	
Van	de	opgang	der	zon	tot	haar	
dalen	zij	geprezen	de	naam	van	de	
Heer.	
Hoog	boven	alle	volken	de	Heer;	
hemelhoog	is	zijn	glorie.	
Wie	is	als	de	Heer	onze	God,	die	
woning	maakt	in	den	hoge,	die	
neder	wil	zien	op	dit	laagland?	-	in	
de	hemel	Hij	en	op	aarde;	
die	de	arme	opricht	uit	het	stof,	uit	
het	slijk	wil	heffen	de	schamele,	dat	
hij	zetelen	mag	met	de	machtigen,	
met	de	machtigen	van	zijn	volk.	
Die	de	onvruchtbare	geeft	haar	
plaats	in	het	huis:	een	lachende	
moeder	van	kinderen.	Godlof!	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	



nunc	et	semper	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
Antifoon	
Quomodo	fiet	istud,	angele	Dei,	quia	
virum	in	concipiendo	non	pertuli.	
Audi,	Maria,	virgo	Christi,	Spiritus	
Sanctus	superveniet	in	te	et	virtus	
Altissimi	obumbrabit	tibi.	

	Lucas	1:34	
Hoe	zal	dit	geschieden,	daar	ik	geen	
gemeenschap	heb	met	een	man?	
Hoor,	Maria,	maagd	van	Christus,	
de	heilige	Geest	zal	over	u	komen	
en	de	kracht	van	de	Allerhoogste	
zal	u	overschaduwen.	

Psalm	116	
Laudate	Dominum,	omnes	gentes;	
laudate	eum,	omnes	populi.	
Quoniam	confirmata	est	super	nos	
misericordia	ejus,	et	veritas	Domini	
manet	in	æternum.	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritiu	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	
nunc	et	semper	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

	
Looft	de	Heer,	alle	gij	volken,	
roemt	Hem,	alom	ter	wereld:	
ons	omgeeft	zijn	genade,	
grootmachtig,	en	de	trouw	van	de	
Heer	staat	voor	eeuwig.	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
Antifoon	
Dabit	illi	Dominus	sedem	David	
patris	eius	et	regnabit	in	aeternum.	

Lucas	1:32	
God	de	Heer	zal	Hem	de	troon	van	
zijn	vader	David	schenken	

Psalm	145	
Lauda,	anima	mea,	Dominum.	
Laudabo	Dominum	in	vita	mea;	
psallam	Deo	meo	quamdiu	fuero.	
	
Nolite	confidere	in	principibus,	in	
filiis	hominum,	in	quibus	non	est	
salus.	Exibit	spiritus	ejus,	et	
revertetur	in	terram	suam;	in	illa	die	
peribunt	omnes	cogitationes	eorum.	
Beatus	cujus	Deus	Jacob	adjutor	
ejus,	spes	ejus	in	Domino	Deo	ipsius:	
qui	fecit	cælum	et	terram,	mare,	et	
omnia	quæ	in	eis	sunt.	
Qui	custodit	veritatem	in	sæculum;	

	
Loof,	mijn	ziel,	de	Heer!	
Een	loflied	voor	de	Heer,	heel	mijn	
leven,	een	psalm,	tot	het	laatst	
voor	mijn	God.	
Zoekt	het	niet	bij	de	groten	der	
aarde,	bij	een	mensenkind	dat	u	
niet	uitredt;	wijkt	zijn	adem,	hij	
wordt	weer	tot	aarde:	op	die	dag	
zijn	zijn	plannen	voorbij.	
Gelukkig	wien	Jakobs	God	bijstaat,	
wiens	hoop	op	de	Heer	is,	zijn	God;	
die	geschapen	heeft	hemel	en	
aarde,	de	zee	en	al	wat	daarin	is,	
die	tot	in	eeuwigheid	trouw	houdt.	



	

Antifoon	uit	het	Cantuale	Novum,	Delft	1566	(Oud-Katholieke	Kerk	te	
Delft).	De	gezangen	van	deze	Vespers	komen	uit	dit	Cantuale.	
	
	
	
Schola	Laudunensis	
De	Schola	Laudunensis	is	eind	2005	te	Leiden	opgericht,	en	legt	zich	toe	op	
het	uitvoeren	van	een	zo	oorspronkelijk	mogelijke	vorm	van	het	
Gregoriaans.	Sleutel	daartoe	zijn	de	oudste	handschriften	die	deze	
melodieën	in	neumen	noteren.	De	schola	werkt	waar	mogelijk	vanuit	deze	
bronnen.	Dit	semiologisch	uitgangspunt	komt	tot	uiting	in	de	naam:	
laudunensis	verwijst	naar	de	stad	Laon,	ontstaansoord	en	bewaarplaats	van	
het	handschrift	Laon	239,	een	Graduale	uit	de	10e	eeuw.	
De	schola	wordt	begeleid	door	de	zangpedagoge	Margot	Kalse.	Zij	was	ruim	
zeven	jaar	werkzaam	als	zangdocent	aan	de	opleiding	Early	Vocal	Music		
van	het	conservatorium	van	Tilburg	en	is	artistiek	leider	van	het	vocaal	
ensemble	Trigon,	dat	Middeleuwse	geestelijke	muziek	bestudeert	en	
uitvoert.	
	
	
Illustratie	voorzijde:	Annunciatie	(detail),	Simone	Martini	en	Lippo	Memmi,	
1331.	Gallerie	degli	Uffizi,	Florence	



facit	judicium	injuriam	patientibus;	
dat	escam	esurientibus.	
	
Dominus	solvit	compeditos;	
Dominus	illuminat	cæcos.	Dominus	
erigit	elisos;	Dominus	diligit	justos.	
	
Dominus	custodit	advenas,	pupillum	
et	viduam	suscipiet,	et	vias	
peccatorum	disperdet.	
	
Regnabit	Dominus	in	sæcula;	Deus	
tuus,	Sion,	in	generationem	et	
generationem.	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritiu	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	
nunc	et	semper	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

Hij	die	recht	doet	aan	de	
verdrukten,	brood	geeft	aan	wie	
hongerig	zijn.	
De	Heer,	die	de	geboeiden	bevrijdt,	
de	Heer,	die	de	blinden	weer	zien	
doet,	de	Heer	die	opricht	de	
gekromden,	de	Heer	heeft	de	
rechtvaardigen	lief;	de	Heer	waakt	
over	de	vreemdeling	en	houdt	
staande	weduwe	en	wees.	Maar	de	
wandel	der	bozen	verstoort	Hij.	
De	Heer	heerst	tot	in	eeuwigheid,	
uw	God,	Sion,	geslacht	op	geslacht.	
	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
Antifoon	
Ecce	ancilla	Domini,	fiat	mihi	
secundum	verbum	tuum.	

Lucas	1:38	
Zie	de	dienstmaagd	des	Heren;	mij	
geschiede	naar	uw	woord.	

Psalm	146	
Laudate	Dominum,	quoniam	bonus	
est	psalmus;	Deo	nostro	sit	jucunda,	
decoraque	laudatio.	
Ædificans	Jerusalem	Dominus,	
dispersiones	Israëlis	congregabit:	
qui	sanat	contritos	corde,	et	alligat	
contritiones	eorum;	
	
qui	numerat	multitudinem	
stellarum,	et	omnibus	eis	nomina	
vocat.	
Magnus	Dominus	noster,	et	magna	
virtus	ejus,	et	sapientiæ	ejus	non	est	
numerus.	
Suscipiens	mansuetos	Dominus;	
humilians	autem	peccatores	usque	

	
Een	psalm	voor	onze	God:	dat	is	
vreugde,	dat	is	feest:	wel	voegt	ons	
een	loflied	voor	de	Heer,	
die	Jeruzalem	herbouwt,	de	
verdrevenen	Israëls	bijeenbrengt;	
die	geneest	de	gebrokenen	van	
hart,	die	wil	verbinden	hun	
wonden.	
Hij	bepaalt	het	getal	van	de	sterren;	
Hij	roept	ze	op:	alle	met	name.		
	
Groot	is	Hij,	onze	Heer,	
oppermachtig;	zijn	inzicht	is	
ongemeten.	
De	ootmoedigen	schraagt	Hij,	de	
Heer,	doet	de	bozen	bukken	ter	



ad	terram.	
Præcinite	Domino	in	confessione;	
psallite	Deo	nostro	in	cithara.	
	
Qui	operit	cælum	nubibus,	et	parat	
terræ	pluviam;	qui	producit	in	
montibus	fœnum,	et	herbam	
servituti	hominum;	qui	dat	jumentis	
escam	ipsorum,	et	pullis	corvorum	
invocantibus	eum.	
Non	in	fortitudine	equi	voluntatem	
habebit,	nec	in	tibiis	viri	
beneplacitum	erit	ei.	
Beneplacitum	est	Domino	super	
timentes	eum,	et	in	eis	qui	sperant	
super	misericordia	ejus.	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritiu	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	
nunc	et	semper	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

aarde.	
Zet	het	danklied	dan	in	voor	de	
Heer,	psalmzingt	onze	God	bij	de	
cither:		
Hem	die	hult	de	hemel	in	wolken,	
die	maakt	dat	het	regent	op	aarde,	
die	het	gras	op	de	bergen	doet	
kiemen;	die	de	honger	stilt	van	de	
dieren,	van	het	ravenjong	dat	om	
voer	schreeuwt.	
Hem	bekoort	niet	de	kracht	van	het	
strijdros,	niet	behaagt	Hem	de	gang	
van	de	voetknecht:	
die	Hem	vrezen	behagen	de	Heer,	
die	op	zijn	goedgunstigheid	hopen.		
	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
Antifoon	
Beatam	me	dicent	omnes	
generationes	quia	ancillam	humilem	
respexit	Deus.	

Lucas	1:48	
Elk	geslacht	prijst	mij	zalig	daar	Hij	
welwillend	neerzag	op	de	kleinheid	
zijner	dienstmaagd.	

Psalm	147	
Lauda,	Jerusalem,	Dominum;	lauda	
Deum	tuum,	Sion.	Quoniam	
confortavit	seras	portarum	tuarum;	
benedixit	filiis	tuis	in	te.	
Qui	posuit	fines	tuos	pacem,	et	
adipe	frumenti	satiat	te.	Qui	emittit	
eloquium	suum	terræ:	velociter	
currit	sermo	ejus.	Qui	dat	nivem	
sicut	lanam;	nebulam	sicut	cinerem	
spargit.	
	
Mittit	crystallum	suam	sicut	
buccellas:	ante	faciem	frigoris	ejus	

	
Roem,	Jeruzalem,	de	Heer,	prijs,	o	
Sion,	uw	God:	Hij	versterkt	de	
sluitbalk	uwer	poorten,	zegent	in	
uw	midden	uw	zonen.	
Hij	die	vrede	schept	in	uw	gebied,	u	
verzadigt	met	kostelijke	tarwe;	die	
zijn	aanzegging	zendt	naar	de	
aarde,	-	hoe	haastig	rept	zich	zijn	
woord	16de	sneeuwvlokken	laat	
dalen	als	wol,	de	rijp	strooit	als	
dwarrelende	as;	
die	als	scherven	zijn	ijzel	doet	
vallen.	Wie	kan	voor	zijn	koude	



quis	sustinebit?	
Emittet	verbum	suum,	et	liquefaciet	
ea;	flabit	spiritus	ejus,	et	fluent	
aquæ.	
Qui	annuntiat	verbum	suum	Jacob,	
justitias	et	judicia	sua	Israël.	
	
Non	fecit	taliter	omni	nationi,	et	
judicia	sua	non	manifestavit	eis.	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritiu	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	
nunc	et	semper	et	in	sæcula	
sæculorum.	Amen.	

bestaan?	
Zijn	bevel	zendt	Hij	en	de	dooi	
komt,	zendt	de	wind	uit	-	de	
wateren	vloeien.	
Jakob	heeft	Hij	zijn	woorden	
onthuld,	Israël	het	bestel	van	zijn	
wetten.	
Nooit	deed	Hij	aldus	aan	een	volk.	
Zijn	bestel	is	anderen	verborgen.		
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	
eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	

	
	
Capitulum	 	 	 	 	Jesaia	7,	14-15	
Ecce	virgo	concípiet,	et	pariet	fílium,	
et	vocábitur	nomen	ejus	Emmánuel.	
Butýrum	et	mel	comédet,	ut	sciat	
reprobáre	malum,	et	elígere	bonum.	
	
	
R.	Deo	gratias	 	 	 	

Zie,	de	jonge	vrouw	is	zwanger,	en	
zal	een	zoon	ter	wereld	brengen,	en	
gij	zult	hem	de	naam	Immanuël	
geven.	Boter	en	honing	zal	hij	eten,	
totdat	hij	het	kwade	weet	te	
verwerpen	en	het	goede	te	kiezen.		
R.	Dank	aan	God.	

	
Responsorium	
Christi	virgo	dilectissima,	virtutum	
operatrix,	opem	fer	miseris.	
R:	Subveni	Domina	clamantibus	ad	
te	iugiter	
V:	Quoniam	peccatorum	mole	
premimur	et	non	est	qui	adiuvet.	
V:	Gloria	Patri	et	Filio	et	Spiritui	
sancto.	

Zeer	geliefde	maagd	van	Christus,	
die	alle	deugden	beoefent,	kom	de	
ongelukkigen	te	hulp.	
R:	Wees	onze	eeuwige	steun	als	wij	
u	aanroepen.	
V:	Want	wij	zijn	beladen	met	het	
gewicht	van	onze	zonden	en	er	is	
niemand	die	ons	te	hulp	komt.	
V:	Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	
de	Heilige	Geest.	

	
	
	



Hymne	
Ave	maris	stella	
Dei	mater	alma,	
Atque	semper	virgo	
Felix	coeli	porta.	
	
Sumens	illud	“Ave”	
Gabrielis	ore,	
funda	nos	in	pace.	
Mutans	Evae	nomen.	
	
Solve	vincla	reis,	
profer	lumen	caecis	
mala	nostra	pelle,	
bona	cuncta	posce.	
	
Monstra	te	esse	matrem,	
sumat	per	te	precem	
qui	pro	nobis	natus	
tulit	esse	tuus.	
	
Virgo	singularis,	
inter	omnes	mitis,	
nos	culpis	solutos	
mites	fac	et	castos.	
	
Vitam	praesta	puram,	
iter	para	tutum,	
ut	videntes	Iesum	
semper	collaetemur.	
	
Sit	laus	Deo	Patri,	
summo	Christo	decus,	
Spiritui	Sancto	
tribus	honor	unus.	Amen.	

Wees	gegroet,	Sterre	der	zee,		
voedende	Moeder	Gods,	
en	altijd	Maagd,	
zalige	poort	des	hemels.	
	
Gij	die	dit	Ave	uit	de	mond	van	
Gabriel	mocht	vernemen,	
grondvest	ons	in	de	vrede	door	de	
naam	van	Eva	om	te	keren.	
	
Slaak	de	boeien	van	de	zondaars,		
schenk	het	licht	aan	de	blinden,	
verdrijf	onze	kwalen	
en	verwerf	ons	alle	goeds.	
	
Toon	dat	Gij	moeder	zijt;	moge	Hij,	
die	voor	ons	geboren	is,	
en	zich	verwaardigd	heeft	uw	
(Zoon)	te	zijn,	door	U	onze	gebeden	
aanvaarden.	
Maagd	zonder	weerga,	
boven	allen	zachtmoedig,	
verlos	ons	van	onze	schuld	
en	maak	ons	zachtmoedig	en	kuis.	
	
Geef	ons	een	rein	leven,	bereid	ons		
een	veilige	weg,		
opdat	wij	Jezus	aanschouwend	ons		
eeuwig	samen	mogen	verblijden.	
	
Lof	zij	aan	God	de	Vader,	roem	aan		
Christus	de	Allerhoogste,	
en	aan	de	Heilige	Geest;	aan	alle	
drie	gelijke	eer.	Amen.	

	
	
	



Versiculum	
V.	Ave	Maria,	gratia	plena.	
	
R.	Dominus	tecum.	

V.	Wees	gegroet	Maria,	vol	van	
genade	
R.	De	Heer	is	met	U.	

	
Magnificat	
Antifoon	
Ingressus	angelus	ad	Mariam	ait:	
Ave	Maria,	gratia	plena,	Dominus	
tecum.	

Lucas	1:28	
De	engel	trad	bij	haar	binnen	en	
sprak:	'Verheug	u,	Begenadigde,	de	
Heer	is	met	u!	

Lofzang	van	Maria		 	 	 		Lucas	1:46-55	
Magnificat	anima	mea	Dominum	
Et	exultavit	spiritus	meus	in	Deo	
salutari	meo.	
Quia	respexit	humilitatem	ancillæ	
suæ:	ecce	enim	ex	hoc	beatam	me	
dicent	omnes	generationes.	
Quia	fecit	mihi	magna	qui	potens	
est,	et	sanctum	nomen	eius.	
	
Et	misericordia	eius	in	progenies	et	
progenies	timentibus	eum.	
Fecit	potentiam	in	bracchio	suo,	
dispersit	superbos	mente	cordis	sui.	
Deposuit	potentes	de	sede	et	
exaltavit	humiles.	
	
Esurientes	implevit	bonis	et	divites	
dimisit	inanes,	
	
Suscepit	Israel	puerum	suum	
recordatus	misericordiæ,	
Sicut	locutus	est	ad	patres	nostros,	
Abraham	et	semini	eius	in	sæcula.	
	
Gloria	Patri,	et	Filio,	et	Spiritui	
Sancto.	Sicut	erat	in	principio	et	
nunc	et	semper	et	in	sæcula	

Hoog	verheft	nu	mijn	ziel	de	Heer,	
verrukt	is	mijn	geest	om	God,	mijn	
Verlosser.	
Zijn	keus	viel	op	zijn	eenvoudige	
dienstmaagd:	van	nu	af	prijst	ieder	
geslacht	mij	zalig.	
Wonderbaar	is	het	wat	Hij	mij	
deed,	de	Machtige,	groot	is	zijn	
Naam!	
Barmhartig	is	Hij	tot	in	lengte	van	
dagen	voor	ieder	die	Hem	erkent.	
Hij	doet	zich	gelden	met	krachtige	
arm,	vermetelen	drijft	Hij	uiteen.	
Machtigen	haalt	Hij	omlaag	van	hun	
troon,	eenvoudigen	brengt	Hij	tot	
aanzien.	
Behoeftigen	schenkt	Hij	overvloed,	
maar	rijken	gaan	heen	met	ledige	
handen.	
Hij	trekt	zich	zijn	dienaar	Israël	aan,	
zijn	milde	erbarming	indachtig;	
Zoals	Hij	de	vaderen	heeft	beloofd,	
voor	Abraham	en	zijn	geslacht	voor	
altijd.	
Eer	aan	de	Vader	en	de	Zoon	en	de	
Heilige	Geest.	Zoals	het	was	in	het	
begin	en	nu	en	altijd	en	in	de	



sæculorum.	Amen.	 eeuwen	der	eeuwen.	Amen.	
	
Oratio	
V.	Domine,	exaudi	orationem	meam.	
R.	Et	clamor	meus	ad	te	veniet.	
	
Oremus:	
Deus,	qui	de	beatae	Mariae	Virginis	
utero	Verbum	tuum,	Angelo	
nuntiante,	carnem	suscipere	voluisti:	
praesta	supplicibus	tuis;	ut,	qui	vere	
eam	Genetricem	Dei	credimus,	eius	
apud	te	intercessionibus	adiuvemur.	
Per	eundem	Dominum	nostrum	
Jesum	Christum	Filium	tuum,	qui	
tecum	vivit	et	regnat	in	unitate	
Spiritus	Sancti,	Deus	per	omnia	
saecula	saeculorum.	
	
R.	Amen.	

V.	Heer	verhoor	mijn	gebed.	
R.	En	mijn	geroep	kome	tot	U.		
	
	
God,	Gij	hebt	gewild	dat	uw	Woord	
bij	de	boodschap	van	de	engel	het	
vlees	aannam	in	de	schoot	van	de	
heilige	maagd	Maria.	Wij	bidden	U:	
laat	allen	die	geloven	dat	zij	
werkelijk	de	Moeder	van	God	is	
steun	vinden	in	haar	voorspraak	bij	
U.	Door	diezelfde	Heer	Jezus	
Christus	uw	Zoon,	die	met	U	leeft	
en	heerst	in	de	eenheid	van	de	
heilige	Geest,	door	alle	eeuwen	der	
eeuwen.		
R.	Amen	

	
Conclusio	
V.	Domine,	exaudi	orationem	meam.	
R.	Et	clamor	meus	ad	te	veniat.	
V.	Benedicamus	Domino.	
V.	Fidelium	animae	per	
misericordiam	Dei	requiescant	in	
Pace.	

V.	Heer	verhoor	mijn	gebed.	
R.	En	mijn	geroep	kome	tot	U.		
R.	Deo	gratias.	
R.	Amen.	

	



	

Antifoon	uit	het	Cantuale	Novum,	Delft	1566	(Oud-Katholieke	Kerk	te	
Delft).	De	gezangen	van	deze	Vespers	komen	uit	dit	Cantuale.	
	
	
	
Schola	Laudunensis	
De	Schola	Laudunensis	is	eind	2005	te	Leiden	opgericht,	en	legt	zich	toe	op	
het	uitvoeren	van	een	zo	oorspronkelijk	mogelijke	vorm	van	het	
Gregoriaans.	Sleutel	daartoe	zijn	de	oudste	handschriften	die	deze	
melodieën	in	neumen	noteren.	De	schola	werkt	waar	mogelijk	vanuit	deze	
bronnen.	Dit	semiologisch	uitgangspunt	komt	tot	uiting	in	de	naam:	
laudunensis	verwijst	naar	de	stad	Laon,	ontstaansoord	en	bewaarplaats	van	
het	handschrift	Laon	239,	een	Graduale	uit	de	10e	eeuw.	
De	schola	wordt	begeleid	door	de	zangpedagoge	Margot	Kalse.	Zij	was	ruim	
zeven	jaar	werkzaam	als	zangdocent	aan	de	opleiding	Early	Vocal	Music		
van	het	conservatorium	van	Tilburg	en	is	artistiek	leider	van	het	vocaal	
ensemble	Trigon,	dat	Middeleuwse	geestelijke	muziek	bestudeert	en	
uitvoert.	
	
	
Illustratie	voorzijde:	Annunciatie	(detail),	Simone	Martini	en	Lippo	Memmi,	
1331.	Gallerie	degli	Uffizi,	Florence	


