
Achtergrond bij de Brockespassie 

In het achttiende-eeuwse Hamburg was het schrijven van een passie-oratorium niet zonder 

gevaar. Oratoriumpassies, waarbij de letterlijke tekst van het evangelie werd getoonzet en 

aangevuld met aria’s en koren, waren gebruikelijk, maar passie-oratoria stonden te boek als 

controversieel. Voor de conservatieve lutheranen in Hamburg was het theologisch gezien 

een groot probleem dat alle personages in een passie-oratorium van nieuwe versregels 

werden voorzien, zelfs de evangelist! Het hedendaagse publiek, opgegroeid met de 

Passionen van Bach, zou er wellicht vreemd van opkijken dat in Brockes’ tekst ook de 

evangelist op rijm ‘spreekt’.  

Het op een dichtwerk gebaseerde passie-oratorium deed in 1704 in Hamburg zijn intrede 

met de uitvoering van Reinhard  Keisers versie van Der blutige und sterbende Jesus¸ op tekst 

van de ‘galante’ dichter Christian Friederich Hunold (bekend onder de arcadische naam  

Menantes).  Hunolds bij tijd en wijle plastische poëzie, die de pijn en het lijden van Christus 

verheerlijkt, was sterk beïnvloed door het toenmalige gebruik om spirituele onderwerpen 

op een lichamelijke manier te benaderen (een kenmerk van het Pietisme). Het oratorium 

bevatte, zoals in Duitse geestelijke muziek nooit eerder vertoond (en gehoord) , 

recitatieven en aria’s, die de religieuze machthebbers in Hamburg al te zeer aan opera 

deden denken. Deze verdacht Italiaanse – en dus katholieke  - elementen zorgden voor een 

rel, evenals het feit dat het passie-oratorium werd uitgevoerd in de kerk van het stedelijk 

armenhuis (Zuchthauskirche), door zangers die bekend waren van de Gäsemarkt Opera. 

Hoe durfden Hunold en Keiser een dergelijk  wereldlijk werk op quasi-sacrale wijze uit te 

voeren, met operazangers nog wel? Nog erger was de tekst zelf - getuige een klacht, 

opgetekend in 1705, waarin geëist werd juridische actie te ondernemen om verdere 

uitvoeringen van het oratorium te voorkomen.  In het voorwoord van de libretto-uitgave 

stelde Hunold dat hij het lijden van Christus met meer empathie  verwoordde dan de 

Heilige Evangelist, en vergeleek hij,  weinig eerbiedig, “de tranen van Petrus met 

doopwater”. 

Het debat werd nog feller toen in Hamburg nog een tweetal probeersels volgden van op 

dichtregels gebaseerde Passionen, en wel van de hand van componist en organist Georg 

Bronner, die beide werken in 1705 en 1710 publiceerde.  De Hamburgse Senaat verbood in 

1710 de uitvoering van Bronners  Geistliche Oratorium oder Der gottliebenden Seelen 

Wallfahrt zum Kreuz und Grabe Christi , met als verklaring  dat het werk “eerder was 

geschreven in de geest van opera dan van Gods woord” en dat “we er niets stichtelijks van 

mogen hopen, enkel dat de muziek de oren lichtjes streelt”. 

De bezwaren van de autoriteiten voorkwamen evenwel niet dat er meer op dichtregels 

gebaseerde Passionen in Hamburg werden gecomponeerd.  Ze moedigden er misschien 



zelfs toe aan.  Dit kwam grotendeels door het feit dat de Passion dankzij Brockes een nieuw 

publiek vond, en een nieuw podium. 

Brockes, zelf een rijke patriciër en toekomstig senator, had een andere kijk op zijn passie-

oratorium. Om zich de toorn van de kerkelijke autoriteiten niet op de hals te halen door het 

werk op een gewijde plek uit te voeren, liet hij de première van Keisers versie in zijn eigen 

huis plaatsvinden.  In zijn autobiografie memoreert hij: 

Während der Zeit, nachdem ich das bekannte Passionsoratorium verfertiget, liess ich 

solches in meinem Hause sehr solenniter aufführen, welches als etwas 

Ungewöhnliches mir nicht allein die ganze fremde Noblesse, alle Ministros und 

Residenten nebst ihren Damen, sondern auch den grössten Teil der vornehmsten 

Hamburger zuzog, dergestalt dass über 500 Menschen zugegen gewesen, welches 

mir den, zumal alles, Gott Lob!, in der besten Ordre, ohne alle Konfusion und zum 

Vergnügen aller Zuhörer abgegangen, kein geringes Vergnügen erweckte. 

Opvallend is het publiek dat Brockes noemt. Het was niet de doorsnee kerkse Hamburgse 

lutheraan die de première bijwoonde, maar de buitenlandse adel, buitenlandse ministers 

en diplomaten met hun echtgenotes, en de topelite van de stad. En Brockes’ huis was 

kennelijk groot genoeg om plaats te bieden aan 500 luisteraars. 

Bijval van buitenlanders en de elite leidde ongetwijfeld tot de uiteindelijke acceptatie van 

de ‘poëtische  Passion’ als geoorloofd genre, zelfs in een kerkelijke omgeving. Het droeg 

ook bij aan de wijdverbreide bekendheid van Brockes’ tekst, die telkens weer zou worden 

getoonzet door de meest befaamde componisten uit de Duitse landen.  Zo vermaard was 

de tekst dat Johann Mattheson het in 1719 tijd vond voor een Brockespassion festival – in 

het jaar voordat de dichter in de Hamburgse Senaat werd verkozen. Op enkele 

achtereenvolgende dagen in de Paastijd werden de versies van Keiser, Telemann, Händel en 

Mattheson zelf uitgevoerd. Het was een enorm succes, hetgeen Mattheson inspireerde om 

het festival in 1720, 1721 en 1723 te herhalen. 

 


