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Muziek brengen en muziek horen, daar draaide bij Feike Asma (1912-1984) alles om. 

Muziek maken was voor hem niet voorlezen, maar vertellen wat hem ontroerd had in 

het bestuderen van een compositie die hem soms in vuur en vlam zette. Bij het vertolken 

van orgelwerken ging het hem niet primair om stijlzuiver musiceren en ambachtelijke perfectie, 

hoewel uit onder andere de cd met werken van Karg-Elert op het label Festivo blijkt hoe groot 

zijn technische beheersing was. Het ging hem in de eerste plaats om de expressie: wat geef je de 

hoorders mee in je spel. Muziek verteerde hem. Dat betrof niet alleen het spelen in tutti-klanken, 

als het orgel boven hem als een orkaan klonk. Maar ook prachtige melodieën van césar Franck  

‘die zo verstild zijn en zo sereen en zo puur; dat verteert mij ook van binnen’. 

Het orgelspel van Asma maakte een grote ontwikkeling door. Zijn eerste periode duidde hij wel 

eens aan met ‘wilde haren en jeugdige overmoed’. Later nam hij afstand van oude plaatopnamen. 

Zijn musiceerdrift bleef echter alle jaren bewaard. Vanaf eind jaren zestig ving een periode aan 

waarin hij meer een eigen persoonlijkheid ontwikkelde en zich gedeeltelijk losmaakte van Jan 

Zwart. Er kwam ruimte voor meer verstilling. “Mijn spel is meer verinnerlijkt. Het heeft met leeftijd 

te maken, met het horen van andere muziek, het altijd weer verdiepen in de materie, zoeken naar 

vormgeving, maar het vreet je wel op hoor”. Het was ook de tijd van de grote orgelwerken van 

Widor, Vierne, Andriessen, Monnikendam, Dupré, Duruflé etc. 

Feike Asma bezat de gave om zijn muzikale gedachten over te brengen op het publiek, daarbij 

geholpen door zijn geweldig gevoel voor klank, timing, het opbouwen van spanning, zijn enorme 

musiceerdrift en het zetten van een eigen stempel op een compositie. Zijn grote kracht lag in de 

beheersing van het orgel; hij wist precies wat een instrument kon. Dit alles miste de uitwerking op 

het publiek niet. Bij de live-opname van het werk van Hoyer, dat op deze cd is opgenomen, waren 

meer dan duizend mensen aanwezig!



Werden er nogal eens kritische opmerkingen geplaatst over zijn spel, er waren ook musici die onder 

de indruk waren van zijn vertolkingen van het romantische orgelrepertoire. Ton Koopman zei eens 

naar aanleiding van een concert: “Hij speelde een gigantisch mooie Franck en een indrukwekkend 

Choral van Andriessen. Ik heb toen goed begrepen waarom Asma zo beroemd was. Asma had iets wat 

veel organisten missen; hij speelt met zijn hart”. Een zelfde waardering ondervond Feike Asma van 

charles de Wolff, Marius Monnikendam en Hendrik Andriessen.

Deze cd onderstreept opnieuw Asma’s beheersing van het orgel en het ‘toveren van klanken’. Het 

Bavo-orgel klinkt onder zijn handen indrukwekkend. Het toont zijn liefde voor de grote romantische 

orgelwerken waaronder die van Andriessen en Monnikendam. Het orgel klinkt nu eens verstild, 

dan weer majestueus, soms ook overrompelend, zoals bij het begin van de uitvoering van Hoyer. 

De uitvoering van het Pièce Héroïque is kenmerkend voor zijn spel van de laatste jaren. Het is wat 

minder bruisend dan we van hem gewend zijn, maar het orgel klinkt voornaam en deftig, met een 

imponerend slot. Voor muziekliefhebbers die kunnen genieten van zijn expressieve manier van 

spelen zal deze cd veel luisterplezier opleveren en wellicht herinneringen oproepen aan concerten 

die Feike Asma gaf en die op veel orgelliefhebbers een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten. 

Ger van Barneveld, oud-secretaris Feike Asma Stichting





Hendrik Andriessen (1892-1981)
1 Thema met variaties (1949)  7:36
2 Adagio, ma non lento (in g-klein)  4:31
Nr. 19 uit: Intermezzi seconda raccolta (1939-46)  

Karl Hoyer (1891-1936)
3 Einleitung, Variationen und Fuge über den choral ‘Jerusalem, du hochgebaute Stadt’, 
op. 3 (1913)  15:55

Marius Monnikendam (1896-1977)
4 chorale (deel 3) uit: Sonata da Chiesa (1961)  10:22 

Alexandre Guilmant (1837-1911)
5 Deuxième méditation pour orgue en fa dièse mineur, op. 20 nr. 2 (1866)  5:38 

césar Franck (1822-1890)
6 Deuxième choral en si mineur (uit: Trois Chorals, 1890)  15:22
7 pastorale en mi majeur, op. 19 (uit: Six Pièces, 1860-63)  8:52
8 pièce héroïque en si mineur (uit: Trois Pièces, 1878) 9:40

Haarlem, grote of st.-Bavokerk: 03-06-1977 (1 & 2), 20-08-1977, Jan Zwart-herdenking (3)
utrecht, domkerk: 05-10-1977 (4)
maassluis, groote of nieuwe kerk: 02-05-1980 (5), 05-02-1982 (6), 12-03-1982 (7), 26-02-1982 (8)

Fotoverantwoording:
- cover: Den Haag, Evangelisch-Lutherse kerk, 14 oktober 1965 (afscheidsconcert)
- Feike Asma met Hendrik Andriessen en Tine Anschütz-Andriessen na afloop van een concert  
 t.g.v. de 75ste verjaardag van Hendrik Andriessen (Dordrecht, 13 september 1967)
- Haarlem, Grote of St.-Bavokerk (detail rugpositief Müller-orgel)
- Feike Asma in zijn werkkamer (Maassluis, 1966)


