
BERNARD BARTELINK

Bernard Bartelink, organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem van 1971-1999, werd

geboren in 1929 in Enschede. In 1954 behaalde hij de Prijs van Uitnemendheid voor Orgel aan het

Amsterdams Conservatorium en in 1955 het diploma voor theorie en compositie.

In 1961 was hij winnaar van het Haarlemse Orgelimprovisatie Concours. Daarna was hij meerdere

malen jurylid bij ditzelfde concours. Tot september 1989 was hij als hoofdvakdocent voor orgel en

improvisatie verbonden aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam en aan het Twents

Conservatorium te Enschede.

Bernard Bartelink concerteert veelvuldig in binnen- en buitenland, met name tijdens tournees in de

Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland.

Meerdere malen was hij te gast als solist in The Royal Festival Hall in Londen en verder in de Notre

Dame-kathedraal in Parijs en The National Cathedral in Washington D.C.

Ook trad hij regelmatig op met het Koninklijk Concertgebouworkest, waaraan hij tot 1994 verbonden

was.

Regelmatig is hij jurylid bij nationale en internationale concoursen, met name in Haarlem

(Internationaal Improvisatieconcours en César Franck Concours) en in Kazan (Rusland)

In de afgelopen jaren (vanaf 2001) concerteerde hij in Spanje, Polen, Frankrijk en Engeland

(St. Paul’s Cathedral en Westminster Cathedral). In 2005 was hij tevens juryvoorzitter bij de

Internationale Improvisatiewedstrijd in het festival van Europese Kerkmuziek in Schwäbisch-Gmünd

(Duitsland). Zijn spel werd op vele platen en c.d.’s vastgelegd.

Als componist van koor-, orgel- en kamermuziek kreeg hij opdrachten van o.a. de stad Amsterdam,

het Ministerie van C.R.M., de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo,

de Nationale Commissie voor Liturgie en de S.N.K (Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties).

Toelichting Missa Jubilemus Salvatori

De titel van deze Missa is ontleend aan de spreuk die is aangebracht op het grote Adema-orgel (4

klavieren, 81 registers) van de Haarlemse Bavo-kathedraal, de kerk waar de componist van dit werk

ruim 28 jaar als organist werkzaam was.

De gestelde criteria:  stemomvang, moeilijkheidsgraad, eis tot beknoptheid etc. zorgen voor een niet

alledaagse opdracht. De componist meent in alle bescheidenheid hierin geslaagd te zijn.

Kyrie: de phrygische modaliteit overweegt. Het motief van het gregoriaanse Kyrie XVI wordt aan het

begin door orgelvoorspel en basinzet reeds aangeduid, maar is eerst in de laatste maten in de

sopraanstem expliciet en duidelijk hoorbaar.

Gloria: modaliteit met a als centrale toon, wisselt hier af met een bescheiden gebruik van chromatiek,

met name in de orgelpartij. Het ‘qui tollis peccata mundi’ zorgt even voor een rustpunt in het

overwegend levendige tempo. Ook de doorgaans syllabische tekstbehandeling, gevolg van de eis tot

beknoptheid,  krijgt hier meer lyrische expressie.

Sanctus en Benedictus vormen een geheel, waarbij het Benedictus een rustiger tempo krijgt.

Centrale tonen zijn respectievelijk g en c.

Agnus Dei: de muziek van dit deel grijpt terug op het Kyrie, zowel wat de noten als de sfeer betreft.

Deze cyclische structuur geeft een eenheid aan het gehele werk.
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