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Een ondeihoud'.
Simon C. Jansen

reeds bekend is, werd onlangs tot
organí"t van ile Groote kerk beno'emd

Tooals

f,
dt heer Simon C, J a n s e n, Het leek
-ons niet
onidienstig in verband met de ver-

wachting, dat de nieuwe functionaris - evefi'
als ziln §rooten voorganger C. de Xilolf * in

den zomer or§elbespelin§en zou geven' een
onderhor.ad bii hem aan te vragen. Wij von'den
den heer Jansen daarÈoe §aarne bereid,
Zooals het in een interriew gebruikelilk

pleegt te ziin, moest onze eerste vraag levensLijzonderhedlen etc. §eltlen,- Dtat bij,.de benóemíng evenwel reeils vold'rende bekend-

heid hËraan §e,§even rverd, kon bedo'elde
vraag achtet*"g" bliiven, Yolledigheidshalve
willen wïi ze toch no[ e"'cn velmelclen'

orgel van de l)r-rn in Utrecht heaft
Simon Jansen zich rne*:rrnalen laten hooren.
o,a, als invaller voor íen her;;: Bos, terwijl hii
ook in Driebergen mee:,'clere concerten' gege-

ven heelt,
Na zijrn studie bi! Bos, steLie hii zich oqdler
leid'íng van De §íolf aan het conservatorium
te Amsterdam, en beliaa.lde daar in 1934 het
einddiploma en tevens de J, B. de Pauwprijs, (De Pauw was cen ller r-'prichters, orgelleeraar en voorganger van De'Wolf van het
Amstendamsche Oonser''raiorlum.l, Het was ile
eerste maal dat d.eze »ríis wu ':rI uitgereikt,
Símon C, Jansen lrlccf or{ilrrsl. aan de
Wítrhelminak erk te Utrr:cht to't hij kortelíngs
uit 7 candidaten unanie:r §t:iro:ren uzerd tot
opvolger van C, de §(/olf, Uit 3'4 sollicitanten'
had de prominente examencomÍnissie bestaande uit: Sem Dresden, Adr, v, d. Horst en
Adr, EnSels, 7 capdiil.rten oo{eroepen om een
examen aÍ te le§gen. IIei Íeit dat Simon Jansen uit deze 7 candídaten unaniem §ekozen

,d, krílgt nog meer beÉeelienis. als merl
eet dat hij door lotíns p;rs het laatst aa,u
de beurt was om zrjn examen af te lessen,
w

Behalve orsanist is hij ook beduídendf
In 1931 trad irij biiv, als solist op metf
het U, S. O, (piano:oacert Grie§),
I
Uiteraard zijin de pianuen díe de nieuw-i
benoernde orsanist heeft voor de a,s, orgelbespelingen nogj niet vustonihirrci, Zii zuLlen,
pianist,

ï

evenals vroe§er, gehoudren woriien op Maandagavonden om de 14 clasea, en wgl yan Juni

on6ie'veerr terwijl Simon Jansen
-October
ook het voornemen heeft ziín bespelingen gedurende de winterrnaanrden voort te zetten,

zii het dan veel minder talrílk (hij Àacht eens

in de 6 weken).

Reeds éénmaal heeft hij zich laten hooren
op het prachtíse orsel van de Groote kerk,
verleden week, en de toen sernaakte .keaze
cler stuhken belooft voor d,e toekomst heel
veel. §flanneèr een orsanist debuteert met d.e

onvergelijkelijike Passacaslia

in c-qroll

van

I

Bach, hag rnen terecht óen magistrale reeks l
orgel b 9s p_g[iq g!_e_ v efl ,yr.ch-t e n, _ O v e r he f nrE\
,

De nieuwe or§anist we,d irr lgLl Íe Dtie'

ber§en §eboren, en ontT jnÉ ziin eerste orgellessen van den heer Bianhenstein, or§anist

terii aldaar. Vervolgens
studeerde hii bii den bekenden Utrechtschen
Dom-organist H, F, Bos, onder wiens leiding
hij het ótiplr*u A van rle Ned, Org, Ver, behaalde. In Juni 1931 volgrle: ziin belee+inq
aan de \ffiilhelmínake;k te L'rreeht, waar hij
de beschikking had orer eet:. orgel met 2 kla'
vier,eh en 21 iegísteri, Op dit ínstrument §aÍ
hii geregeld bespelin§en, ook in de winteraan de Ned, Herv;

*uuia"", Met een eígenaardige moeilijkheid
. had, hij daarbíi te kampea, door de omstan-

digheid dat §een s'olisten trtonden medewerkà. Daartoe ontbrak natuurlijk de geschíkte
ruimte,

met zl1n rijk Íront was hii in de wolhen, Geen
wonder, íeder rechtgeaard, or§anist ,zal hem
het voorrecht, zulk een koninklijk 3-klavierinstrument te kunnen bespelen, benijdenÍ
Op de programma's zal Bach vanzelfsprekend een eereplaats ínnemen, Alle groote
werken zullen in den loop d,er jaren sespeeld,
worden, In den komenden zomeÍ zal dle nieuwe organist minstens 2 vàn de te weinig gehoonde Triosonaten brengen, terwijl de prach-'

r'

r

tige koraalvoorspelen ieker niet. ,"ignt"r,

worden, en van de kleinere Bachwerken o,a,
Pastorale op het pro6iram staat,
Van César Franck, den maitre angélique,^{

worden alle orgelcornposritíes ten gehoore I
gebracht, natuurlijk over een paar seizoen,en i
verdee[d, Voor de eerste 3 concerten staan al ]
vast resp, le, .2e en 3e

Choral,

i

I)lrzorrclet aanf,rertKeryK rrPal uu§ rreL

Pr

voor bespelín§ met een uitsluítenrd Fransch
of Nederlandsch pro§ramma, Het Fransch
programma zal on§eveer als volgt samen§esteld zíint Clérambault, Franck, Vierne o[
Tournemire,

en het

r

Nederlandsch aldus;

Sw-eelinck (Variaties over ,,Mein iunges Le-

ben hat ein End") De lily'olf, Andríessen,
Reger zal zeker niel ontbreken: B, A,'C, H,
Íantasie, Toccata in D, Passaca§lia en van
de kleinere werken Benedictus etc,

Als wij verder no§ noemen

Pachelbel,

Buxtehude, Mendelssohn, Brahms, §íidor, zal

,

het duicleliik zijn, dat uit de riike litteratuur
van oude.ó cornponisten een gelukkige greepi'
§edaan wordt.

Maar de contemporaine or§elco,mponisten
rvordén niet ver§eten, Simon Jansen noemde
ons; Louis Vierne (3e Symphonie), Marcel

Dupré, Ch. Tournemire' Siqgfr, Míller

Fl, Peeters,

Hendr,

l#at de medewerkin€ van solisten

betrcft,

(Passaca§lia, Sonate),

Andriessen,

daaromtrent kon ons de heer Jansen noÉi lieen

definitief uitsluitsel §even,

Hii heeft wel

verschillende bekende namen §enoemd, maar
aan§ezien de voorbereidendie besprekingen
nog loo'pende ziin, kunn'en die namen no§ níet
gepubliceerd worden.

Vast staat al, dat het eerste concert zonder solíst zal ziin, en ook dat op de tweede
bespeling als cello-solist zal medewerken tle
à"t.ïg""oït. van den nieuwerr or§anist,
Vermelden wii nog dat Simon Jansen Mei
a.s, in Iunctie treedt en binnenkort het examen voor het solístenexamen hoopt a[ te
leg§en,

Mo§en de hier gegeven mededeelingen en

biizonderhe'den reeds nu voor otze lezets eett
opmefking zijn de orgelbespelin§en in den a's.

§aan bijwonen, Het lijkt waarlijk
optimisme, een Éiro§zartige
voortzetting van De lJ(/olÍ's schoone *adiÍie
te verwachten!

,o^", te

§een al te §roo,t
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