
Sint Jorisconcert 
 
zondag 19 september 2021 
 

Camerata Trajectina 

 
Nico van der Meel tenor 
Constance Allanic harp, viola da gamba en hakkebord 
 
https://www.camerata-trajectina.nl/ 

Programma:   

    

Het was een meysken vroech opghestaen Antwerps Liedboek 62 

Het daghet in den Oosten Antwerps Liedboek 73 

History Liedt van Graef Floris ende Geraert 
van Velsen 

14de of 15de eeuw, 
uit een druk van 1591 

Constantia Codex Faenza, rond 1410 

Egidius, waer bestu bleven Gruuthuse-handschrift II.98 

De capelaen van hoedelem Gruuthuse-handschrift II.17 

Ic sach in enen rozengaerde Gruuthuse-handschrift II.48 

De Heer moet zijn ghepresen Een liedeken van Weynken Claes 
dochter. Na de wijse: Het was een 
Joden Dochter 

Alsmen schreef duyst vijfhondert en daartoe 
nog vijftig jaar 

Van vier vrome Christenen, dewelke 
geoffert zijn te Lier, Anno 1550. Nae 
de wijse: O Rat van avontueren 

Ricercar over: Het viel een hemels douwe   

Het is goet vrede in alle duytsce landen. Antwerps Liedboek 59 



Twee vragen: 
 Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen geluids- 

en/of beeldopnamen van het concert te maken.  
 
 Wilt u ons helpen de verspreiding van het Corona-virus tegen 

te gaan door de 1,5 meter in acht te nemen, uw handen te 
ontsmetten en onze aanwijzigingen op te volgen? Alvast 
bedankt! 

 
 
 
Camerata Trajectina opent het concertseizoen met Gezongen 
Verhalen uitgevoerd door Nico van der Meel tenor en Constance 
Allanic harp. 
De mooiste verhalende liederen uit de late Middeleeuwen en 16de 
eeuw. Een gezongen voorleesmiddag met uitleg door Nico van der 
Meel, meesterverteller en een van Nederlands bekendste tenoren. 
Laat u meevoeren naar de denkbeelden, de taal en het ritme van 
honderden jaren geleden. Constance Allanic begeleidt op harp, viola 
da gamba en hakkebord. 
Een unieke luister-ervaring! 
 
Camerata Trajectina. Het muzikale geheugen van Nederland 
Met de muziek van de 16e en 17e eeuw en de eigen schoonheid van 
de Nederlandse taal brengt Camerata Trajectina Nederlandse 
geschiedenis tot leven. Speelse en theatrale presentaties spiegelen de 
cultuur en maatschappij van toen aan ons herkenbare heden. 
De poëzie in de 16e en 17e eeuw werd veelal gemaakt op bekende 
melodieën en werd dus gezongen! 
Beroemde dichters als Hooft, Bredero en Cats maakten evengoed 
gebruik van deze manier van werken als eenvoudige soldaten en 
matrozen. Camerata Trajectina heeft een grote expertise opgebouwd 
in het terugvinden van melodieën bij deze teksten. 
 
 
 



Na eerst wiskunde gestudeerd te hebben 
in Leiden, besloot Nico van der Meel van 
zijn muzikale activiteiten zijn beroep te 
maken. Aanvankelijk studeerde hij 
daartoe koordirectie aan het Rotterdams 
Conservatorium maar vanaf 1982 deed hij 
hoofdvak zang bij Margreet Honig. Hij 
sloot zijn studie cum laude af in 1987.  
 
Hij is lid van het ensemble Camerata 
Trajectina, dat geldt als de pleitbezorger 
van de Nederlandse muziek van de 

Middeleeuwen tot de Gouden Eeuw. Met deze groep werkte hij mee aan 18 
cd-producties. In samenwerking met Louis Peter Grijp werkte hij de 
afgelopen jaren aan de reconstructie van het Maastrichts Liedboek uit 1554, 
hetgeen moet leiden tot een publicatie in de reeks Monumenta Musica 
Neerlandica van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Muziekgeschiedenis. 
 
 
Constance Allanic is een zeer veelzijdig 
kunstenaar. Als musicus en als als danseres 
is ze evenzeer thuis in de geleerde wereld 
van de historische uitvoeringspraktijk als in 
de orale tradities en folklore. Na haar studie 
moderne harp bij Erika Waardenburg 
besloot ze zich te specialiseren in de 
historische uitvoeringspraktijk, waarbij ze 
historische harp studeerde bij luitspeler 
Mike Fentross en viola da gamba bij Anneke 
Pols. 
 
Haar diploma Voortgezette Kunstopleiding Muziek (viola da gamba) kreeg 
ze cum laude, voor haar onderzoek naar de viola bastarda, een Italiaans 
type viola da gamba in de schemerzone tussen de Renaissance en de Barok. 
Constance is één van de weinige spelers van de barokharp en is daardoor 
gevraagd, als soliste en als continuospeler bij groepen als de Nederlandse 
Bach Vereniging (waar ze ook de lirone bespeelt), de Nederlandse 
Barokvereniging, Concerto Kölln en diverse Duitse operahuizen.  



https://sintjorisconcerten.nl   info@sintjorisconcerten.nl  

Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam  
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden 
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging  toegestuurd 
per email.  Afmelden kan via de website of met een mail naar 
info@sintjorisconcerten.nl 

Helaas moeten we onze traditie om 
na afloop van ieder concert na te 
praten met de musici onder het 
genot van een glaasje in deze 
Corona-tijd even onderbreken! 

Om deze door beroepsmusici 
verzorgde concerten te kunnen 
blijven organiseren  , is een goede 
financiële basis nodig. 

Daarom vragen wij u om een vrije 
bijdrage met als richtbedrag  € 12,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2021 - 2022 

Volgende concert: 10 oktober 
Cello en piano 
 
Oihana Aristizabal Puga cello 
Lineke Lever piano 
 
Een programma rond Suzanne 
Manet 


