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Willem Hörmann, orgel 
 

Johann Sebastian 
Bach (1685 - 1750) 

Vier Preludes in F * 
BWV 927, 881, 928 en 556 

 

korte mondelinge toelichting 
 

Johann Pachelbel 
(1653 - 1706) 

Toccata in F 
Aria (sexta) “Sebaldina” 
 

César Franck 
(1822 - 1890) 

Offertoire in C 
Passez! Passez toujours!  

bew. oorspronkelijk voor zang en piano 
 

Jan Vermulst 
(1925 - 1994) 

Pastorale  
hommage aan Vincent van Gogh 

Cantico de la creature 
 

Olivier Messiaen 
(1908 - 1992) 

O sacrum convivium 
Transports de joie d'une âme devant la gloire u du Christ qui 
est la sienne 
 

Carlotta Ferrari 
(*1975) 

Preludio sopra Ecce Advenit 
Toccata ostinata 
 

Marcel Dupré 
(1886 - 1971) 

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
Uit: Deuxième Symphonie, Op. 26 

- Toccata 

*          op het koororgel (beneden, onder de koepel) 
rest op het hoofdorgel (boven, achter de balustrade) 

 
Willem Hörmann (*1953, 's-Hertogenbosch) gaf veel 
concerten op interessante podia met instrumenten in 
allerlei soorten en maten zoals het orgel van de National 
City Christian Church in Washington DC met 170 registers, 
van de St. Mary of the Assumption in San Francisco (VS), 
de Ulmer Turm (D) en het imposante orgel in St Paul’s 
Cathedral te Londen (VK), tot zeer kleine instrumenten 
zoals in het Salviuskerkje in Limbricht, het kerkje in 
Leipzig-Mölkau en in Kortrijk en Leuven (B).  
In Nederland gaf hij concerten op de indrukwekkende 
orgels van de RK Bavo en de Grote of Sint Bavo in 
Haarlem, de Laurenskerk in Rotterdam, de Maartenskerk 
in Zaltbommel, de Sint Jan in Waalwijk en de Sint 
Janskathedraal in zijn woonplaats 's-Hertogenbosch. 



De afgelopen jaren bespeelde hij tijdens concerten meer dan 100 orgels in binnen- en 
buitenland zoals in New York, drie keer in Londen, Jerusalem, Toronto, en in diverse 
landen in Europa (Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg). 
 
Op zijn uitgebreide repertoire staan de meeste grote werken van J.S. Bach, symfonieën 
van Widor, Dupré en Vierne, grote werken van Olivier Messiaen, César Franck, Franz 
Liszt, J.P. Sweelinck, eigen werken en improvisaties. Regelmatig voert hij 
hedendaagse werken uit van componisten die hij heeft horen spelen zoals Naji Hakim 
en Thierry Escaich; ook laat hij regelmatig werken horen van Brabantse componisten 
uit de 20e eeuw. 
Naast zijn werk als organist van de Sint Cathrien in 's-Hertogenbosch, de H. Hartkerk te 
Vught, de Abdij te Heeswijk en de protestantse SOW gemeente van Berlicum-
Rosmalen is en was hij bestuurslid van diverse orgelkringen. Hij voltooide vijf 
conservatoriumstudies waaronder orgel en piano, maakte cd's en trad op voor radio en 
tv. Op Youtube staan meer dan 100 opnames, waaronder opnames van zijn huisorgel 
met 12 registers. Zie ook willemhormann.nl. 
 
 
 

TOELICHTING 

Willem Hörmann begint zijn concert op het koororgel. Nadat de vier preludes van Bach 
hebben geklonken, zal hij voordat hij boven plaatsneemt achter de klavieren van het 
grote orgel, een toelichting geven. 
Van dezelfde componist horen we nu telkens twee werken, die wat sfeer, dynamiek en 
karakter betreft erg van elkaar verschillen; bovendien is éen van de twee werken 
afgeleid van een bestaande melodie. Er zitten ook werken bij die niet voor orgel 
gecomponeerd werden maar die nauwelijks bewerking behoefden om ze op een 
aantrekkelijke manier op orgel te kunnen vertolken. 
 
Bach en Pachelbel zijn maar voor een deel tijdgenoten en de verschillen in hun 
componeerstijl zijn niet opzienbarend groot. 
De verschillen tussen de stijlen van de overige werken vallen des te meer op: 
Messiaen gebruikt eigen toonladders, en ook Dupré experimenteert met klanken die 
niet meteen in het gehoor liggen, het werk van nieuwkomer Ferrari kan als minimal 
music bestempeld worden, Franck houdt het romantisch en Vermulst volgt een typisch 
zuinig, behoorlijk ingetogen en kerkelijk-streng idioom. 
 
Zoveel afwisseling binnen één programma kan het Vollebregt-Smits-orgel overigens 
heel goed aan. 


