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J.P. Sweelinck (1562-1621)  - Echo Fantasie 
 
L.N. Clerambault (1676-1749) - Suite du premier ton 
      - Grand plein jeu 
      - Fugue 
      - Duo 
      - Trio 
      - Basse et dessus de trompette 
      - Récits 
      - Dialogue  
 
J. Ph. Rameau (1683-1764)  - Les Trois Mains 
     - L’Entretien des Muses 
     - La Livri  
     - L’Enharmonique 
     - La Dauphine 
 
J.S. Bach (1685-1750)  - An Wasserflüssen Babylon 
 
Luigi Boccherini (1743-1805) - Fandango 
 
 
Het programma bevat een aantal authentieke werken, maar ook wat bewerkingen. 
Zoals ook bijv. in Amsterdam Sweelinck elke zaterdag een concert verzorgde met 
prachtiger fantasia’s ook wat lichter variaties op bekende liederen en waarschijnlijk ook 
bewerkingen van geliefde koorwerken. 
 
Diezelfde Sweelinck zien we terug als eerste programmaonderdeel.  
De echofantasie was erg populair in die tijd waarin de dubbelkorigheid een geliefd middel 
was om grootsheid mee uit te drukken. Denk hierbij ook eens aan de Mattheuspassie van 
Bach. 
In dit geval speelt er ook een dynamisch effect mee. Een motiefje wordt steeds herhaald 
met een veel zachtere stem zodat er een echo-effect ontstaat. Ook bij koren komt men 
dit tegen in die periode. Het kerkgebouw leent zich er dan ook uitstekend voor. 
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In Frankrijk gaat men van een heel ander gezichtspunt uit. Een suite voor orgel is een 
verzameling stukken die vooral een eigen karakter hebben omdat er een kleurrijke 
registratie wordt gehanteerd. Men kan dit vergelijken met de schilderkunst in Frankrijk 
ten opzichte van Nederland. De titels van de stukken geven al vaak een registratie aan. 
Het eerste stuk van Clerambault heeft als titel: Grand plein jeu. Dit is te vergelijken met 
ons plenum. Alle prestanten worden hierbij gebruikt. De Fugue wordt meestal met een 
aantal trompetten gespeeld. De volgende twee stukken hebben een wat lichtere toets en 
worden meestal met veel stemmen geregistreerd. En zoals stuk voor trompet in de bas is 
duidelijk te horen. Het Récit is een ingetogen stuk met een wat zachte solo stem. Bij de 
Dialogue is de registratie een bonte verzameling van tong werken een vulstemmen. Bij 
deze stukken speelt ook vaak een echo een rol. 
 
De samengestelde suite van Rameau bestaat uit een aantal stukken voor klavecimbel die 
ik heb bewerkt voor orgel. De stukken zijn ook weer bewerkingen van Rameau zelf uit 
zijn opera’s. Doordat het orgel een pedaalklavier heeft, kan men de stukken wat 
orkestraler maken. Rameau heeft zelf geen orgelmuziek geschreven. Waarschijnlijk 
improviseerde hij veel stukken tijdens de kerkdienst.  
 
Het orgelkoraal van Bach zit vol weemoed en heimwee. De verdreven joden zitten aan 
het water in Babylon en denken terug aan Sion. Het koraal is een uit de verzameling van 
18 grote koraalvoorspelen die Bach op het eind van zijn leven bij elkaar bracht. Bach liet 
met deze verzameling zien wat er op dit gebied mogelijk was. 
 
Het laatste stuk van dit concert is een echte bewerking. Het oorspronkelijke stuk is voor 
strijkkwartet geschreven. Vaak wordt er ook wel een gitaar een toegevoegd. Aan het 
eind van het stuk schrijft Boccherini castagnetten voor. Dit is duidelijk aangegeven in de 
partituur. Er zijn bewerkingen voor twee klavecimbels, viool en klavecimbel. Een orgel 
bewerking was ik nog niet tegengekomen en heb dus maar zelf de stoute schoenen 
aangetrokken en een bewerking gemaakt vanuit het strijkkwartet. Het stuk bestaat het 
twee akkoorden waarop eindeloos gevarieerd wordt. In deze bewerking zijn geen 
castagnetten te horen. Maar ik hoop dat de energie van het stuk toch zal overkomen. 
 
 

Norbert Bartelsman studeerde orgel bij Bram Beekman en 
klavecimbel bij Cynthia Wilson op het Brabants Conservatorium. In 
1989 studeerde hij af en behaalde op beide instrumenten de 
diploma's voor docerend en uitvoerend musicus. Daarna volgde hij 
meester-cursussen bij o.a. Albert de Klerk, Ton Koopman, Jos van 
Immerseel en studeerde het continuospel bij Andrew Lawrence 
King in Engeland. 
Hij heeft koordirectie gestudeerd bij o.a. Reinier Wakelkamp en is 
hij als dirigent verbonden aan verschillende koren. 
Hij heeft een studie gevolgd van de semiologie van het 
gregoriaans in Utrecht bij Marie-Louise Egbers en later bij A. Kurris 
op het conservatorium in Maastricht. Met verschillende 
gregoriaanse schola’s maakte hij diverse radio-opnamen voor de 
KRO, NCRV en de IKON. Over nieuwe ontwikkelingen in het 

gregoriaans heeft hij workshops gegeven voor de Gregoriusvereniging. Verder verzorgt 
hij muziekuitgaven en is regelmatig regisseur bij Cd-opnames. 
Hij is lid van diverse kamermuziekensembles en barokorkesten (barok) en heeft daarmee 
in het Netwerk voor Oude Muziek gespeeld. Als organist bespeelde hij o.a. de orgels in de 
Stevenskerk in Nijmegen en de St. Bavo in Haarlem. Maar ook concerten in het 
buitenland (Frankrijk, Duitsland, Zweden) staan op zijn naam. Hij is te beluisteren op 
verschillende Cd’s. 
Als continuospeler treedt hij veel op in passies en oratoria. 


